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 ةعبارلا ةعبطلا ةمدققم

 دجيي نأ عقوتأ تدك دقو . باتكلا اذه نم ىلوألا ةعبطلا ترهظ تاونس ذنم
 هلمحي اب ء«رصاعملا عقاولا نأل _ةصاحخ بابشلاو  ءارقلا دنع امامتها باتكلا عوضوم
 نم اهفنتكيامو ةيمالسأإللا ةرحصلاو ‹ لبقتسملا حمالمو ىضاملا ليباقع نم هتايط ىف

 مامتها عضوم كلذ لك . . تالالد نم هلمحت امو ۰ تاوادع نم اهطیحپامو ‹ فورظ

 .رصاعملا عقاولا تامس زربأ وه ىذلا « ىمالسإللا لقحلا ىف لماعلا بابشلا نم ريبك

 هيقل ىذلا عساولا لابقإلا اذه باتكلا دجي نأ عقوتأ نكأ مل لاقي قحلاو ۔ ىنكلو
 ‹ ةثلاثلاو ةيناثلا هتحبط تدفن مث «ةليلق روهش يف ىلوألا ةعبطلا تدفن اذإ «لعفلاب
 ىلع هركشأو هدمحآ ء«هدحو هللا لضف اذهف . .ةعبارلا هتعبط مدقن ءالوأ نحن اهو

 . هثامعن نم ىلع هب لضفتام

 عقوتأ تنك دقو «ءارقلا نم ةفلتخم تاثف دنع ةنيابتم لعف دودر باتكلا راثآ دقو

 ملف «باتكلا ىف ةراثملا اياضقلا نم ةفلتخملا تائفلا هذه فقاوب ىتفرعم نم افلس اذه
 ام باتكلا اذه تعدوأ ىننأ انشمطم ررقأ نأ بحأ ىنكلو . . عقاولا ىف اهب اجافأ
 قيرفلا اذه ىضري ام ىلإ رظن نود «هدحو هللا ةاضرم هب تیغتباو ‹«قح هنآ تدقتعا

 . كاذ وأ سانلا نم

 الو ةفاضإ الو فذح نود «هيلع وه ام ىلع باتكلا ىف ءىش لك تيقبأ دقف كلذل
 امك .هيف باوصلا ىنمهلي نأ هللا لأسأف « اطحخ نم هيف تدهتجا اميف ناك امف . ليدعت
 .ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ . قحلاو نيقيلا ىلع ىنتبثي نأ هلآسأ
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 ىلوألا ةَحبطلا ةمدقم

 اهيلع قلطن نأ نكي . .هلحارم أوسأ نم ةلحرم مويلا ىمالساإللا ملاعلا زاتجي
 . «هيتلا» ةلحرم

 ناک ‹«ةريثك تابکن لب < ‹ لبق نم ةريثك تامزأ ىمالسإلا ملاعلاب ترم دقلو

 نودقفي وأ« ‹ مهتنينأمطو مهنمأ نودقفي وأ ‹ ضرألا ىف مهنكمعت اهيف نودقفي نوملسلملا

 مهتبرجت نم رمآ الو ىسقأ ةبرجت اوضوخي مل كلذ عم مهنكلو . . مهلاومأو مهرايد

 .هلك مهخيرات ىف ةرصاعملا

 ةئشانلا ةلودلا ددهت نأ كشوت « كش الو ةداح ةمزأ- الشم ةدرلا ةمزأ تناك دقل

 كشلا هج اخيل نكي مل ةينابرلا نتسلا ىلإ رظانلا نكلو . اهدهم ىف ىهو اهتكرح قوعتو
 ةريرجلا ءاجرأ ىف كانه وأ انه نيدترملل سيلو « ةملسملا ةلودلل نوكيس رصنلا نأ ىف

 ‹«مهبرب مهتلص قمعو ‹هوقنتعا ىذلا قحل اب نيملسملا نايإ ناك دقف .ةيبرعلا

 عم «هئارو نم نولتاقي ىذلا فيزملا مهلطابب نيدترملا نايإ فاعضأ «هنيدل مهصالحإو

 ةباحصلا عزج نم ناكامو !تاوهشلاو ىوهلا الإ ةيقيقح ميق ةيأ نم مهفقوم ولخ
 ملف «مهلاتق ىف ثيرتلاب هنع هللا یضر رکب یبآ یلع مهتروشمو «مهیلع هللا ناوضر
 ر اإ لجأ نم مهتروشم تناك اغإ «هنيد رصنيس هللا نآ مهس وفن ىف كشل كلذ نكي

 ةتيمملا هتقثو ءخسارلا ركب ىبأ نايإ نكلو . ةكرعملل ىفاكلا شيجلا عيمجتل ةصرفلا

 ىلع نيجراخلا كرتي نأ ةفهرملا هتيساسحو ‹«ضرألا ىف نيدلا اذهل نيكمتلاب هللا دعوب

 لعفدق كلذ لك . . مهب اهلازنإب هللا رمأ ىتلا ةبوقعلا عيقوت ىف عراسي نآ نود هللا رمآ

 یضر رکب یہا ءارو ًادحاو ًافصاوفقوف < ‹ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا سوفن ىف هلعف

 .دعوامك هنيد هللا رصنو . .هنع هللا

 ىلع نيب بورحلا نم اهالت امو «هنع هللا ىضر نامشثع لتقم ةنتف تناك دقلو

 ضرألا تاوادعو ءاهتأشن ىف لازتام ةلودلاو نوملسملا اهب ىلتبا ةداح ةمزأ «ةيواعمو

 ةياهن ىف كشيل نكي مل ذئموي رومألا تايرجم ىلإ رظانلا نكلو .اهلوح نم ةمئاق

۷ 



 - نيملسملا فوفص ىف ةقرف نم هراثأ ام لكو «هقمع لك ىلع فالغللا ناك دقف .ةمزألا

 م السلا ىلع افالخ سيلو «ضرألا ىف مالسإلل نكميل رمألا ىلوتي نم ىلع افالح
 كانه نكت ملو !هفالخ رخ ءىش نوكي مأ نیملسملل ةايحلا ةدعاق وه نوكي له «هتاذ

 شيعت ىذلا اهجهنم انايإ رثكأ ىه وأ «قحلا نم ًائيش كلمت ةيجراح ةوق هتاذ تقولا ىف

 بسح كلتو .هساسأ ىلع مهتايح اوماقأو هوقنتعا ىذلا قلاب نينمؤملا نايإ نم ءهب

 لبق ‹ةيزهلا وأ هللا دنع نم رصنلا اهب ررقتي ىتلا ةيساسألا تاموقملا ىه ةينابرلا ننسلا

 نازيملا ىف اهباسح اهل لماوع اهلك هذه تناك نإو ‹برحلا ططحلو ةدعلأو ددعلا

 . ةيراج ا هتنس نم !ءزج اهلعجو ءاهذاختاب هللا رمأ ىتلا «بابسألا » نم اهنأل ءريحألا

لا ررقت ىتلا ىه الو ءرمألا مسحت ىتلا ىه تسيل اهدحو ةيداملا بابسألا نكلو
 .ريصم

 . نيملسملا ةايح ىف ةداح ةمزأ راعتلا بورحو ةيبيلصلا بورحلا ةمزأ تناك كلذك

 نم نيملسملا ثتجتو هلك ىمالسإلا نايكلاب حيطت نأ نكي اهنأ-تقولا نم ةرتفل ادو

 . ةياهنلا ىف هللا دنع نم رصنلا ءاجو ‹كلذ ريغ تناك ةيعفاولا ةجيتنلا نكلو . ضرألا

 ديحيأل ىتلا ةينابرلا ةنسلل اقباطم امهالك ةياهنلا ىف رصنلاو «ءدبلا ىف ةيزهلا تناكو

 عدبلاو ىصاعملاب ًائيلم ءًائيس نيملسملا عقاو ناك دقف .هلك دوجولا ىف ءىش اهنع
 هل نيكمتلاو هللا نيد ةرصن نع هلك كلذب لاغشنالاو ءةقرفلاو تاتشلاو تافارحنالاو

 ىلإ مهناطلس تلازآو «نيملسملا ضرأ ءادعألا شويج تحاتجا كلذلو . ضرألا ىف

 نم ةيشاغ اهتيشغ نإو « سوفنلا ىف ةيح لازتام تناك ةديقعلا ةوذج نكلو .نيح
 سانلا نودري نيذلا ةداقلا ءاج نإ امف . ضرألا تاوهشب لاغشنالا وأ ةيباسلاو لكاوتلا

 . تلعتشاو ةوذحلا تحص ىتح «مالس لا ةقيقح ىلإ عوجرلل مهتوعدب ةداجل لا ىلإ

 نع مكدعبل متمزه دقل : سانلل لوقي نيدلا حالص ماق نيحف .رصنلا اهرثأ ىلع ءاجف

 وعدي ةيميت نبا ماق نيحو . . قيرطلا ىلإ اودوعت ىتح اورصنت نلو «هللا قيرط
 زطق حاص نيحو . . مهتال الضو نيملكتملا شبغ نم اهيلع أرط امن ةديقعلا حيحصتل

 ىف هللا تقدصف ةملسملا ةمألا ريهامج مهشعبتو . .!هامالسإاو :ةريهشلا هتحيص

 . رافكلاو نيكرشملا نم مهفاعضأ ىلع نوملسملا بلغتو «رصنلا ءاج ءاهكولسو اهتديقع

 مهضعب برحو مهتتشتو مهقرفت ىلع نيملسملل اينابر اباقع سلدنألا ةبكن تءاجو
 كئلوآ ذاختاو ‹«ضعبلا مهضعب دض نييبيلصلا نم مهئادعأ عم مهنواعتو «ضعبل

 ةفاضإلاب . .الابخ مهنولأي ال مهو هللا رمأل ةفلاخم _ نينمؤملا نود نم ةناطب ءادعألا

 . . حابملا ريغو اهنم حابملا «ضرألا تاوهشب ةنتفلا ىلإ
 نكت مل اهعومجم ىف ةيمالسإلا ةمألا ةقاط نكلو . .مالسإلا ىلإ سدنألا دعت ملو

 كانه تناك سلدنألا نع مالسإللا لظ هيف رسحنا ىذلا تقولا تاذ ىفف . تدفنتسا دق
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 ةعبرأ نيملسملا نايك ظفحت نأ تعاطتساو ٠ ضرألا ىف نكمتلا ىلإ اهليبس اهليبس ىف ةيتف ةلود

 لحخدو «!جربسرطباو (انييف  ىتح ىبيلصلا ملاعلا لخاد ىف تدعماو « ةلماك نورق

 . ايسآو ابوروأ ىف رشبلا نم نييالم اهيدي ىلع مالسإلا ىف

 رمو اهتاقباس نم ىسقأ ىه مويلا نوملسملا اهيئاعي ىتلا ةمزألا نكلو
 ىف ىرخأ ةرم هنيدل هللا نكيو ء«رمتس ىرحخألا ىه اهنأ ىف كش ىنجلاخي امو

 . ضرألا

 لك نع تلاط مل ملعنل «ةمزألا هذهل ةصاخلا ةعيبطلا فرعن نأ انيلع نكلو
 ذختنف «هللا نذآي نيح اهنم جرخملا نوكي فيك ىرخأ ةهج نم ملعنلو ؟اهتاقباس

 .ةاجنلا ىلإ هللا نذإب ةيدؤملا بابسألا

 ۔٩۹١٠٠) ماع یتئام یلاوح تقرغتسا یتلا یلوألا ةيبيلصلا بورحلا تعقو نيح

 اولغش دق نوملسملا ناك «راتتلا تاراغ كلذك اهدعبو اهتانثأ ىف تعقو ىتلاو (محح ۱
 ذحلألا نع دوعقو سعاقتو لكاوتو ‹« صاعمو تافارخو عدبب حيحصلا مالسأإإلا نع
 الو ةديقع هفصوب ال «شاقن عضوم مهسوفن یفنکی مل هتاد مالسإلا نکلو «بابسالاب

 ملف راتتلا مامأو نييبيلصلا مامأ اومزه نيح ىتجو . ةايحلا ماظنو مكحلا ماظن هفصوب

 ملو «ةايح ماظن وأ ةديقع هتاذ مالسإلا ىف كشلا وه مهسوفن ىف ةييزهلا ىدص نكي

 طاغنآ وأ مظن وأ رعاشم وأ راكفأ وأ دئاقع نم مهئادعأ دنع ام ىلإ علطتلا وه نكي
 مهتايح موقت ١ قحلا» نم اشيش نوكلي مهءادعأ نأ -ةدحاو ةظحلل ۔ نظلا وأ ‹« كولس

 ماظن ىفو ةديقعلا ىف قحلا وه نوكي نأ نكي - مالس لا ريغ ًاغيش كانه نأ وأ «هيلع

 ‹ شاقن عضوم الو مهنم كش عضوم هللا لزنآ اب مكحلا ةيضق نكت ملو . ءاوس ةايحلا

 -۔ ةقيقحلا ىف ىه امك ۔مهسح ىف تناك لب « مهمالسإ نم ارجعي ال ءزج تناك اهنال

 اورعشي ملو -ةريصق ريغ ةرتف مهئادعأ مامأ نوموزهم مهو ىتح اونهي مل كلذل

 متنأو اونزحت الو اونهت الو# : یلاعت لوق مهیف لثمتی ناک لب ‹مهئادعأ نم ىندأ مهنآ

 . '«نينمؤم متنك نإ نولعألا
 ! ننمۇم اوناکو

 مهتديقع نأل ‹ مهئادعأل ديدش ءاردزاب ۔نوموزهم مهو یتح ۔نورعشی اوناک لب

 طاغأو مهقالحخأ نألو « قحلا روصتلاو ةحيحصلا ةديقعلا عم قفتت ال مهتاروصتو

 . [۱۳۹ ]1 نارمع لآ ةروس (1)



 اجمه ۔مهسح یف ۔راتتلا ناک . هکولس طاغأو مالسإللا تايقالخأ عم قفتت ال مهکولس

 قرفاوناکو ‹بيلصلا دابع نيكرشملا مه نويبيلصلا ناكو ‹ةراضح الو مهل نيد ال

 . ظافح الو ضرع ىلع مهل ةريغ ال «قالحخألا ىلحنم كلذ

 . لبق ىذ نع آريثك ريغت دق فقوملا ناك دقف «ةريحألا ةيبيلصلا بورحلا ىف امأ

 هدحو كولسلا ىف ال «مالس إلا ةقيقح نع اديدش افارحنا اوفرحنا دق نوملسملا ناك

 . كلذك روصتلا ىف نكلو

 لاقت ةملك ىلإ لوحت دق ناك  هناكرأ ربكأو هلك مالسإللا ساسأ هللا الإ هلإ ال موهفم
 اهب اوقطني نا نم رثكأ نيملسملا ةايح ىف اهل ىضتقم الو « عقاولاب اهل ةقالع ال ءناسللاب

 ةحرضألل ةدابعو ءةفارخ نم ةديقعلاب طاح امع الف !راهن لك ىف تارم عضب

 . طيسو نود هلل ةصلاخل-ا ةيفاصلا ةدابعلا نم الدب « خياشملاو ءايلوألاو

 دقف اهادأ نم « دبعتلا رئاعش ىف رصحنا دق ناك -عساولا لماشلا  ةدابعلا موهفم
 امع الضف ! هللا مامأ فيلاكتلا نم ءىشب ابلاطم دعي ملو « ةدابعلا نم هيلع ام لك ىدأ

 هل سيل ءىش اهنأك « ةايحلا عقاو نع ةلماك ةلزع نم اهتاذ ةيدبعتلا رئاعشلا باصأ
 ! ريثأت الو ايندلا ةايحلا ىف ىضتقم

 ىف راص ۔ ةعفار ةعفاد ةوق ةحيحصلا هتروص ىف ناك ىذلا ۔ ردقلاو ءاضقلا موهفم

 ! بابسألاب ذخألاو ةكرحلاو طاشدلاو لمعلا نع ةطبثم ةلذخم ةوق ةيبلسلا هتروص

 لماعتلاب نوملسملا رمأ ىتلا ةيراجلا ةنسلا عم لماعتلا نم الدب ةقراخلا هللا ةنس ءارو

 قح هللا ىلع اولكوت اذإ مهحلاص ىف اهنايرج ىلإ ةيدؤملا بابسألا ذاختاو ءاهعم
 لوسرلا لوقو ٠ (مكمادقأ تبشيو مكرصني هللا اورصتت نإ یلاعت هلوقک « لكوتلا

 ..خلإ .. . «ءاود هل عضو الإ ءاد عضي مل هللا نإف هللا دابع او وادت »

 ..خلإ

 ۔ةرحخألا ةعرزم ايندلا لعجيو « ةرخآلاب ايندلا طبري ىذلا-ةرحآلاو ايندلا موهفم

 عضومو لماكلا لباقتلا عضوم امهلعجي « ةرخآلاو ايندلا نيب لماك لصف ىلإ لوحت

 اهيف ىفتكاو ءايندلا كرت ةرحخألا دار نمو « ةرحآلا كرت ايندلا دارأ نمف « داضتلا
 . فافكلاب

 )١( ]لاتقلا ةروس ۷ [ ,

 ) )۲درفملا بدألا ىف ىراخبلا هجر .

٠ ١ 



 ىلع ميخف « ةرخآلا لجأ نم ايندلا تلمهأ نيح تلمهأ دقف ضرألا ةرامع امأو
 دازو .. ىلقعلاو ىملعلاو ىدالاو ىراضحلا فلختلاو ضرملاو لهحلاورقملا ساللا

 ءاضرلا الإ هيف مهل ةليح ال « هللا دنع نم رودقم ردق- مهسح ىف هنأ هلك كلذ ىلع

 °! ميلستلاو

 ديلاقت اهلك ةايحلا تحبصأو «حورلا نم سانلا ةايح تلخ دقف هلك كلذ نع الضفو

 مكحي ىح جهنم نم ءزج اهنأ لجأ نم ال « ديلاقت اهنآ لجأ نم اهيلع ظفاحبي ةثوروم
 ضرعلا ةيضقو « ديلاقت ةأرملا باجحو « ديلاقت كولسلاو « ديلاقت ةدابعلاف . ةايحلا

 . ةايحلا مكحي طبارتم جهنم وأ « هلل ةيعاو ةدابع ىه امن رثكأ . . ديلاقت

 لامتحالا ناك « عضولااذه ىلع نوملسملاو ةديدحجلا ةيبيلصلا بورما تءاج نيحو

 ! عايضلل مهسفنأ اوملسيو « اوراهني نأ ربكألا

 لک ډل  ډچ

 اوراغأ نيذلا نييبيلصلا داهج ىف ةلوطبلا راودأ نم اريثك نيملسملل خيراتلا ظفحي

 ىف ءاوس « رشع عساتلا نرقلا ىلإ ىداليملا رشع عباسلا نرقلا نيب ام مالسأإلا دالب ىلع

 دنهلا ىف وأ ( نادوسلاو رصم ) لينلا ىداو ىف وأ « ايقيرفأ طسو وأ « ىقيرفألا لامشلا

 ةيرصيقلا ايسور هتلاتغا ىذلا ايسآ طسو یف وأ < نيبلفلاو ايسينودنأو ويالملاو

 . مالستسالا لبق هتابرض رخآ برضب « رقهقتملا مزهنملا تالوطب تناك اهنكلو

 ةيزهلا ىلإ اوهتني نأ سانلا ىلع اقح ناكف « ماكرلا ءارو تراوت دق ةديقعلا تناك
 . مالستسالاو

 ې ډې  ډڳ

 مهفاخت ىف نوملسملا اهب ىقتلا ىتلا ةهرافلا ةيبروألا ةراضحلا نع ريثك مالك لاقيو

 ا راهبنالاو « ةيحورلا ةيزهلا ىلإ ءاقللا كلذ مهب ىدأف « هيلع اوناك ىذلا ىراضحل ا

 . . ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا نم تالفناو مظنو راكفأ نم برغلا دنع

 ةييزهلا ىف ببسلا وه هنأب نظلا امأ . . هتاذ ىف حيحص ىراضحلا قرافلا نع لاقي امو
 ابناجم هنوك نع الضفف « برغلا هاجت نيملسملا باصأ ىذلا رايهنالاو ‹ ةيحورلا

 امك « ةيزهلل ةيقيقحلا بابسألا ىلع ىطغي هنأل « ليلضتلا دشأ اهل للضم وهف «ةقيقحلل

 . جالعلل ةيقيقحلا لئاسولا ىلع كلذك ىطغي

 . ؟ححصت نأ ىغبني ميهافم » : ناوئعب لقتسم باتک یف میهاغملا هذه نع تثدحت (۱)
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 هكليب ام اشيش نوكلي ال ةوادبلا نم روط ىف ىلوألا مهتأشن ىف نوملسملا ناك دقل
 اذإ مهيلع امازل ناكو . مولعلا نم وأ ةيداملا ةراضحلا بابسأ نم مهلوح نم نورضحقما
 نوي نع « نيتقيرعلا » نيتلودلا نم امهبابسأ اوذحخ أي نأ ملعلاو ةيداملا ةراضحل ا اودارأ
 . مورلاو سراف لامشو

 .راهبنالاب اورعشي ملو « ادبآ مهسوءر اولي مل مهنکلو . . لعفلاب كلذ اوعنص دقو

 ! ننمؤملا مه اوناك مهنأل نيلعألا مه اوناك

 ةجاحلا هذه نكلو ‹ مهلوح نم نييئثولاو رافكلا مولع ملعتل ةديدش ةجاح ىف اوناك

 ۔ لںورحشیو ۔ لوفرعب آوناک لب < مهنود مهن الو ‹ مههاج راغصلاب مهرعشت مل ةديدشلا

 نم ءىش نيينثولاو رافكلل سيلو « نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةزعلا نأل « مهل ةزعلا نأ
 ! ضرألا نئازخ لكو « ضرألا مولع لك اوكلم ولو ةزعلا

 ةقيرط ىف احضاو نايإلاب ىلعتسملا مهكولس ناك دقف مهلوح نم اوذحخأ نيحو
 : نيتيسيئر نيتلصحخ ىف نوكي ام حضوأ ناكو «ذحألا

 , مهنم ذحخألا ىلإ ةجاحلا طغض تحت مهئادعأ مام طق مزهت مل مهحاورأ نأ : ىلوألا

 «ةريصب ىلع نولقني اوناك لب « مهئادعأ دنع هودجو ءىش لك اولقني مل مهنأ : ةيناشلاو
 ‹«مهمالسإو مهتديقع عم ضراعتيال ام ءهيلإ ةجاح ىف مهنأ نونظيام طقف نولقنيف
 ‹مهتاروصتو مهتديقعلافلاخبم هنوري وأ «مهل عفان ريغ هنوريام لك نع نوضرعيو
 مهدنع ًاروهشم ناكام اولقني ملو «قيرغإلا مولع اولقن مهنأ كلذ ىلع لاثم حضوأو
 ال لالضلا ىف ةقراغلا ةينثولا ةيلهاجلا رومأ نم ارمأ اهيف اوأر مهنأل ءريطاسألا نم

 . لامهإإلاو ةيارزلا قحتسي لب « هيلإ تفتلي نأ قحتسي
 ! فلتخم دج رمألا ناك دقف ةريحألا لقنلا ةك رح ىف امآ

 ودی امک ‹«نيطعملاو نيذخآلا نيب ىراضحلا قرافلا مجح نم اثشان فالتخالا سيلو

 ام «فقوملا » فالتحخا نم ةيساسأ ةفصب ءىشان وه اغإ ‹ ىلوألا ةلهولل ةيحطسلا ةرظنلل
 .ةيناثلا ذخألا ةكرحو ىلوألا ذحخألا ةكرح نيب

 وه ناهإلاب ءالعتسالا نأل « نيذخآ اوناك نإو نيلعألا مه نوملسملا ناك ىلوألا ىف
 تحت تراوتو تفلخت دق ةديقعلا تناك ةيناثلا ىفو . مهفقوم ددحيو مهتايح فيكي ىذلا
 رهام لكل ۔ةريصب الب لقنلاو ءراهبنالاو ةيزهلا ىه اغإ « ءالعتسا الو ةزع الف «ماكرلا

 امو مالسإلا عم قفتي ام نيب الو ؛رضي امو عفنيام نيب زييمت ريغب «برغلا ىف دوجوم
 هنايك هل دعي ملو « !رصاعملا ملسملا » زاكترا روحم دعي مل مالسإلا نأل «هعم ضراعتي
 هللا جهنم قيبطت نمو ‹ ةحيحصلا ةديقعلا نم دمتسملا « زيمتملا

e +* %۴ 
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 نيملسملا ةايح ىف ةريحخألا نورقلل حلاكلا هجولا ًادبيو «هترود نمزلا رودي مويلاو

 فقم لا بابشلاو -سانلا أدب . مالسإلا عوبر ىف مالسإالل ديدج رجف غزبيو «رسحني
 . ماكر الو شبغ الب ةرم لوأ لزن امك ايفاص ًاقئار هنوديري «مالسإلا ىلإ نودوعي- ةصاخ

 ‹« ىمالسإ ثعب تاكرح موي تاذ مالسإللا اهمكح ىتلا ضرألا ىف ناکم لک یفو

 اقبطم مالس لا هيف نودجي ىذلا مويلا ىلإ نوعلطتي بابشو «مالسإلا ىلإ نوعدي ةاعدو
 ىف ضرألا ىف نيكمتلاو فالختسالا ىلإ نوملسملا هيف دوعي ىذلا مويلاو «لعفلاب
 مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو # : هللا دعول ًاقيقحت ۔ ةزيمتملا ةيقيقحلا ةيمالسإلا مهتروص
 ناكميلو «مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو

 یب نوکرشی ال یننودبعی ءانمآ مهفوخ دعب نم مهنلدبیلو «مهل ىصضترا ىذلا مهنيد مسهل

 , 4 اش

 . ريسملا عنمت ال اهنكلو ةريسملا قوعت ةريثك تابقع قيرطلا ىفو
 ءاوس ةقيقحلا هذه نع ديدشلا مهدعبو «مالسأإللا ةقيقحب سانلا لهج ةيحان نم كانهف

 . . كولسلا وأ روصتلا ىف

 نم خالسنالا ةصاخ بابشلاو - سانلل نيزي ىركفلا وزغلا ىرحأ ةيحان نم كانهو
 لك نم تالفنالا مهل نيزيو «ىبرغلا وأ ىقرشلا «هيرطشب برغلا عابتاو ةلمج مالسإلا
 قالحخألا دويق نم ديق

 ‹ضرألا لك ىف ةاعدلاب شطبت « مالسإلل ةدوصرملا تاوادعلا نع ًالضف كلذو

 . ليقارعلا نم اهعسو ام ةوعدلا قيرط ىف عضتو

 . . تارشبم كلذ بناج ىلإ كانه نكلو
 . . تاقوعملا نم ربكأ ىسح ىف تارشبملاو

 ىخیرات ثدح «یمالسإلا ملاعلا ىف ناکم لك ىف موپلا ةمئاقلا ةيمالسإإلا ةوحصلاف
 ىلع ةينويهصلا ةيبيلصلا هتلذب ىذلا دهاحلا دهحلا دعب ۔ ةهج نم ۔ ءىجت ىهف . .هتلاللد هل

 اهخلسو اه ءالسإ نع ةيمالسإلا ةمألا ةحزحزل نامزلا نم نينرق نم برقيام ىدم
 سأيت تأدب دقو ‹ ةيخيراتلا اهتافطعنم دحأ ىف ةيرشبلاو ۔ ىرحخأ ةهج نم ءىجتو . . هلم

 . . ديدج صّآخم ىلإ علطتت تأدبو «ةيفاحلا ةيداملا اهتراضح نم
 تراص ىتلا لالغألاو مهرصإ مهنع عفريو «مهتمزأ نم نيملسملا جرب نلو

 هب هللا معنأ ىذلا نيدلا ىلإ ةقداصلا ةحيحصلا ةدوعلا الإ « مهتزع ىلإ مهدريو « مهيلع

 . هايإ مهابحو مهيلع

 . ٠١[ ]رولا ةروس (1)



 اهتيلهاج ىف اهتالكشم نم هتدقع ام اهل لحيو ءاهتمزأ نم ةيرشبلا صلخي نلو
 : . طسقلاب سانلا موقيل هللا هلرنأ ىذلا «ىنابرلا جهنملا الإ «ةرصاعملا

 . 4 طقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل#

 . دورولاب شورفم دبعم قيرط ىف ةلهس ةهزن نوكي نل رمألا نكلو
 اهضوخيي . .باذعلاو ءامدلاو عومدلاو كاوشألاب ءولمم قيرط ىف ةقاش ةلحر ىه اغإ

 ىف ةدوصرملا تابقعلا لكو «مالسإلاب ةطيحملا تاوادعلا لك عم نيدلا اذهب نونمؤملا
 اهنع ربخأ ىتلا ةيناثلا ةبرغلا لوزتو « ديدج نم مالسٍال نيكمتلا متي ىتح . . قيرطلا

 ىفو . "” «ءابرغلل ىبوطف أدب امك ابيرغ دوعيسو « ابيرغ مالسإلا أدب » : اب هللا لوسر
 . «ىتنس نم سانا دسفأ ام نوحلصي ¢ ءابرغلل ىبوطف ١ ىذمرتلا ةياور

 عقوم ىف تناك ذنم ةيمالسإلا ةمألا باصأ ام صيخشتل ةلواحم باتكلا اذه ىفو
 هللا لوسر هنع ربخأ ىذلا ءاثغلا كلذ تحبصأ نأ ىلإ ب هللا لوسر دهع ىلع ةورذلا

 ةلق نمأ :اولاق .اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك مألا مكيلع ىعادت نأ كشوي» : اب
 . “"«ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنكلو «ريثك ذثموي متنأ لب : لاق ؟هللا لوسراي ذئموي نحن
 ةليوطلا اهتريسم ىف اهباصأ ام اهباصأ نأ دعب ةمألا هذهل رصاعملا عقاولا ةساردل ةلواحمو
 ‹ةيخيرات ةلالد نم هلمحت امو ةيمالسإإلا ةوحصلا ةساردل ةلواحم مث . . نورقلا لالخ

 ىلإ هللا نذإب لصتو «ةيلاحلا اهتمزأ زاتجت ىتح زجدت نأ ىغبني اذامو « تزجمأ اذامو
 . نينمؤملا هب هللا دعو ىذلا نيكمتلا

 ىف مالسإللا قيقحت ىلإ علطتملا بابشلا تالؤاست ىلع درلا كلت ىتلواحمب تدرأ دقو
 قيرطلا ام ؟ةوعدلا جهنم ام ؟نيكمتلا رحأت اذال ؟ ةريسملا تلاط اذامل : عقاولا ملاع
 ؟. . حيحصلا

 . )٤( #هللاب الإ ىقيفوت امو « تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ نإ #

 ىبسحبف روصقلا نم اهيف ناك امو . هللا نم وهف قيفوتلا نم ةلواحملا هذه ىف ناك امف

 . ليبسلا دصق هللا ىلعو «دهجلا نم ىنعسوام اهيف تلذب ىلنأ

 داجلا لمعلاو ‹ ةحيحصلا ةيؤرلا ىلإ ىمالسإإلا لقحلا ىف نيلماعلا قفوي نأ هللا وعدأ
 . . نيئمؤملاب هللا اهطان ىتلا ةنامألا قيقحتل

 بلطف دمحم

 ملسم هجرحخآ (۲) (.٠ ]ديدحلاةروس()
 .[ ۸۸ ل دوه ةر وس ( £ ) . حیحص دنسب دواد وبآو دمحأ هجرحآ (۳)

 ۱٤



 يالا ی إ وظن
 . )۲ ینرق مکریخ : ةا هللا لوسر هنع لاق ىذلا ليحلا كلذ

 «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك # : هناحبس هللا فصو الماك اقاقحتسا قحتسا ىذلاو

 . " ( هللاب نونمؤتو رکنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت
 ‹عقاو ىلإ مالسإللا تايلاثم مجرتف « عقاولاو لاشملا نيب ءاقللا هيف مت ىذلا ليجلا هنإ

 . لاخلا ةجرد ىلإ ىرشبلا عقاولاب عفتراو

 . نيدلا اذه صئاصخ زربأ نم ةيلاخملا ةيعقاولا وأ «ةيعقاولا ةيلاغملاو

 «ىداملا هعقاوو ناسنإلا تارورض لمهت « قيبطتلا ةريسع ةيناحور ًالثم عضي وه الف
 ةيكودنهلا عنصت امك «ءاضفلا ىف مهقلعتف ةداوه الب ادش العأ ىلإ سانلا دشتو
 ناسنإإلا سبحي ةداملا ملاعو دسجلا بلاطم ىلإ تفتلي ذإ وه الو «ةينابهرلاو ةيذوبلاو

 لب « لامل ا اهيف ققحتي ىتلا ايلعلا قافآلا ىف قيلحتلا نع هب دعقيو «هتارورض قاطن ىف
 ال ىتلا ةيلاشملا هيف ىقتلت مث نمو «قاستاو نزاوت ىلع دحاو نآ ىف كلتو هذهب ذخأي

 ۔اهتالاح العأ ىف ۔اهجئاتن نم نوكيو «لاشملا لمهت ال ىتلا ةيعقاولاب « عقاولا لمهت
 . خيراتلا ىف درفتملا ليجلا كلذ

 ىف هيف ال ةوسألا ناكم فرعنل « ليجلا اذه ىلع فرعتن نأل ةحلم ةجاح ىف نحنو

 .مالسإلا ةقيقح نع اندعب وأ انبرق ىدم هئوض ىلع سيقنلو «رصاعملا انعقاو

 لماوعلا ىلع فرعتن نأ -درفتملا ليجلا كلذل ةديرفلا تامسلا مسرن نأ لبق -ديرنو
 . خيراتلا اهاعو ىتلا ةقماسلا ممقلا كلت ىلإ هتعفرف « هيف ترثأ ىتلا

 عمجتلا تاموقم دوجو مغر ءىش ىلع عمجتي ال ارثانتم اتيتش برعلا ناک دقل

 ‹ خيراتلا ةدحوو ءةفاقثلا ةدحوو «ةغللا ةدحوو« ضرألا ةدحو نم اهلك ةيضرألا
 شدت ىتلا یه اهنإ یلهاجلا عامتجالا ملع لوقي ىتلا كلت . . حلاصملا ةدحوو
 رثانتملا تيتشلا اذه ىلع ديدملا نمزلا رورم مغر ًاشنت مل كلذ عم ةمألا نكلو .«ةمألا»

 . ۱۱١[ ]نارمع لآ ةروس (۲) . ناخعيشلا هج رح (1)



 اهلكأتو « تاراشلاو بورحل ا اهلكأت ةرح انتم لئابق اوناك لب . تاموقملا كلت لمحي وهو

 . ىنابرلا یدهلل ةيفاجم اهيف شيعت ىتلا اهتیلهاج ءیش لک لبق
 ىف ةمأ مظعأ ىه «ةمأ » نكلو «لئابق الو ادارفآ ال ءمالسإللا اهعفر كانه نمو

 : دوجولا ىلإ اهجرخم هللا ةداهشب خيراتلا

 . "چ هللاب نوتمؤتو ركنا نع نوهنتو فورعم اب نورمأت «سانلل تجرخأ ةمآ ريخ متنكإل#
 اهنيوكت ىف ترثأ ىتلا لماوعلا امو «ةذفلا ةمألا هله تنوكت ءىش ىأ نمف

 ؟اهتآشنو

 ثدحلا اذه لبق ضرألا تاذ ىف شيعت تناک یتلا ةماخلا تاذ یه اهتماخ نآ كشال
 ىف ةماخلا هذه نم ًاشنأ دق -رحسلا لعفك هلعف ام اثيش نكلو .نورق ةدعل ميظعلا

 بيجعلا ءىشلا كلذ ىرت اي وهامف . . قوحلم الو قوبسم ريغ اجيسن ةليلق تاونس
 ةدع المهم ىَّقل تلظ ىتلا ةماخلا كلت نم ذفلا جيسنلا كلذ جرحخأ ىذلا «ريثأتلا
 | ؟نورق

 ءانب ديعيل لزن ىذلا ميظعلا باتكلا كلذ . . نآرقلا هنأ -ءدب ىذ ئداب كاشال

 : ىنابرلا ىحولا ىده ىلع ةيرشبلا
 , ")4 موقآ یه یتلل یدهی نآرقلا اذه نإ
 , ( « ہیکح یلعل انیدل باتکلا مآ یف هنو

 اقلخ نوكتل اهتيرشب نم اهج رخيف اهتماخ ريغي له ؟سروفنلا ىف نآرقلا لعفي اذام

 مهرطف ىتلا مهترطف ىلإ مهديعيل لب ءمهترطف لدبيل ال ءرشبلل لزن دقف !الك ؟رخآ
 . «يوقت نسحأ ىف » ناسنإلا قلح موي اهيلع هللا

 رشكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ ء هللا قلحل ليدبت ال ءاهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف ل
 , “ «نوملعي ال سانلا

 هنكلو | الك ؟اهتعيبط ريغي هارتأ «ديدحلا نم ةعطق ىلع سيطنخملا ررمت نرح تبأرأ
 انايك حبصت ! تارذلا ةرثعبملا ديدحلا ةعطق ريغ رحخآ ًائيش حبصتف اهتارذ بيترت ديعي
 رشبلا سوفن ىف لعفي كلذكو ! لبق نم هل نكت مل ةيئابرهك ةيسيطانخم ةقاط هل اديدج

 . [ ٩ ] ءارسإللا ةر وس (۲) . ١١١[ ]نارمع لآ ةروس (1)

 . ۴١[ ]مورلا ةروس ٤[ , )٤( ] فرحلزلا ةروس (7
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 ءاهتارذ بيترت ديعيف ةيرشبلا سوفنلا للختي هنإ . هللا باتك ىف لزنملا نيدلا اذه

 . هيتلا ىف ةعئاض « لبق نم ةرثعبم تناك نأ دعب «تاقاطو ةينوك ىوق حبصتف

 ةرثعبملا تاماخلا لوحي ىذلا رسلا كلذ ردصم وه ميظعلا باتكلا اذه ىف ءىش ىآف
 وهأ ؟هيناعم حوضو وهأ ؟هنايب ةوق وهأ ؟زجعملا ىوغللا هقسن وهأ ؟تاقاط ىلإ ةعئاضلا
 هتاعيرشت وهأ ؟ بولقلا راتوأ اهل زتهت دهاشم نم هيفامو رحخآلا مويلا نع هشيدح
 لج هللا ةمظعب مئادلا هريكذت وهأ ؟هربعو هلاثمأو هصصق وهأ ؟هتاميظنتو هتاهيجوتو
 .!؟ دودح اهدحت ال ىتلا ةزجعملا هتردقو هلالج

 هبناج هلو «هناکم یف هتلالد هل نآرقلا اذه یف فرح لکف . . كلذ لك كش الو هنإ
 . ريثأتلا نم

 عوضوم وهاعيمج نآرقلا تاعوضوم عسوأ نإ انلق نإ نيئطخم نوكن ال اننكلو
 . هللا الإ هلإ ال ةيضق وه . .ةيهولألا

 ةصاحخو  نآرقلا زيك رت نأ ةلهو لوأل انل رطخي هنإ « 'ناكملا اذه ريغ ىف تلق دقلو
 ًاموق ءدب ىذ ئداب بطاخي ناك نآرقلا نأ هببس ةيضقلا هذه ىلع ةيكملا روسلا ىف
 هلإ ال ١ ةيضق ىلع زيكرتلا بسانملا نم ناكف « ىرحخأ ةهلآ هللا عم نوكرشي « نيكرشم
 هذه نع ثيدحلا ىف نآرقلا رارمتسا نكلو . . نيك رشملا كئلوأ دئاقع حيحصتل «هللا الإ
 رقتساو اونمآ نيذلا «ةصاحخ نينمؤملل هجوملا مالكلا ىفو «ةيندملا روسلا ىف ةيضقلا
 ىف لتاقي املسم اشيجو « ةملسم ةلودو ةملسم ةمأ اوأشنأ ىتح مهسوفن ىف ناهإلا
 نوبطاخملا ناك ول ىتح «ةيتاذلا اهتيمهأ اهل ةيضقلا نأ ىلع ةلالدلا عطاق «ءهللا ليبس

 وه اغإ «ةرم لوأ نآرقلا اذهب نيبطاخملا راكنإ نم ائشان سيل اهيلع زيكرتلاف !نينمؤم
 «ريخلا اهيف ىشنيو «ريخلل ةيرشبلا بولقلا حتفي ىذلا حاتفملا ىه اهنآ نم ئشان
 ال اهئيهي ‹«بولقلا هذهل رخآ حاتفم دجوي ال هنأو !ريخلا اهنم جتنيو «ريخلا ىلع اهيبريو
 ! هللا الإ هلإ ال اهل هئیهت

 نيحو . .ريخلاو قحلل حتفتتل ةيضقلا هذهب بطاخت ةركنم بولقلا نوكت نيحو
 داز ال ىذلا دازلا هنأل «ددجتيو اهيف نايإإلا قمعتيل كلذك اهب بطاخت ةنمؤم نوكت

 : نينمؤملل هيجوتلا اذه ىلإ رظنا . هاوس
 . 4 ..هلوسر ىلع لرن یذلا باتکلاو هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نیذلا اهیآی#

 . ]۱۳٦[ ءاستلا ةروس (۲) . ا ةينآرق تاسارد » باتک یف (۱)
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 ! هب ناهإللا مهنم داري ىذلا رمألا تاذب نونمؤم مهو !اونمآ اونمآ نيذلل لوقي هن
 !نایإالا نم مهبولق یف ام ىلع اوصرحیو ًانایإ اودادزی یکل كلذو

 ةأشن مهأشنأف «نيكرشملا كئلوأ سوفن ىف هلعف « هللا الإ هلإ ال» ب نالا لعف دقلو
 كلذ اوحبصأف اونمآ نأ دعب مهسوفن ىف هلعف لعف مث . . دیدج دالیم اهنأک ةديدج
 : ىنابرلا ريرقتلا اذه هفصو ىف لزن ىذلا ديرفلا ليجل ا

 . .  سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك#

 نيح بولقلا هذهل قيرطلا حاتفمو « بولقلا حاتفم « هللا الإ هلإ ال» اهنإ . .معن
 . هللا رونب ىدتهتو ةحيحصلا ةهج ولا هجتت

 دوبعملا فلتخي اغإو . . هترطفب دباع- عضوم نم رثكآ ىف انلق امك ۔ناسنإلا نأ كلذ
 .ةدابعلاب هيلإ هج وتي ىذلا

 . .ةايحلا جهنم نوكي دوبعملا بسح ىلعو

 لالحلا هيف نيبملا ىنابرلا جهنملا وه ةايحلا جهنم نوكي هللا وه دوبعملا نوكي نيحف
 نوكي «رخآ ائيش دوبعملا نوكي نيحو .حابملا ريغو حابملاو حيبقلاو نسحلاو مارحلاو
 نود ةحارص ىوهلا وه ناك ءاوس «دوبعملا ءىشلا كلذ هيلي ىذلا وه ةايحلا حهنم

 ىف روصلا ددعتت مث نمو !نيوانعو تاراعشو راتسأ ءارو نم ىوهلا وه ناك مأ ةبراوم

 ةعومجم وأ هنيعب درف ىوه نكي نإ . . ىوه اهلك اهنأ ىف ىقتلتو ةفلتخملا تايلهاجلا
 . ءاوهأ ةياهنلا ىف اهلكف . . نيعمتجم سانلا لك ىوه وأ دارفأ

 دنع نم لزنم هنأل ةيرشبلا سفنلاو ةيرشبلا ةايحلا حلصي ىذلا وه ىنابرلا جهنملاو
 دنع نم لزنمو ءهل حلصيامو هحلصيام ملعيو قلخ نم ملعي ىذلا ريبحلا فيطللا
 رثآ نع لفغي الو «ةيفاخ هيلع ىفخت الف ءىش لكب هملع طيحي ىذلا ميكحلا ميلعلا
 ؛درفلا رمع اهبعوتسي ال نمزلا نم ةرتف دعب الإ رهظيال هرثأ نكلو مويلا عقي دق فرصت
 همكح ىف رثؤت ال ىذلا ىنغلا «ءاوهألا هلدعب ليمت ال ىذلا لدعلا مكحلا دنع نم لزلمو
 نأ هدحو هل قحي ىذلا هللا وه هنآ نع الضف هلك كلذو . . تاجاحلاو ةيتاذلا حلاصملا
 بحاص هنآ امہف ءهلك نوكلااذه قلاخو هقلاحخ وه هنأل « ناسنإلل ةايحلا جهنم ررقي
 : رمأالا بحاص وهف قلخلا

 . )١( هي نيملاعلا بر هللا كرابت « رمألاو قلخلا هل الآ

 . ٥٤[ ] فارعألا ةروس (1)
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تملا ةوقلا وذ قازرلا وه هنأ نقيتسي نيح ؛ دحألا دحاولا هلل هسفن ملسي ذثدنع
 هنأو «ني

 وهو ءهلك نوكلا اذه رمأ ربدم وه هنأو ‹ تيمملا ىيحعملا وه هنأو ‹ عفانلا راضلا وه

لكو «ةقيقحلا ىلع ايش نوكله ال هادع ام لك نأو «هيف ةذفانلا ةغيشملا بحاص
 ام 

 . هللا نم ردقو هللا نم ةئيشمب هنوكليي رهاظلا ىف هنوكل

دف لبقتیف هلل هدايق ملسي ىآ ! ناسنإلا « ملسي » ذئدنع
 هرماوأ لبقتيو ‹ هتشیشمو هر

 . ةايحلا ىف هجهنم لبقتیو «هیهاونو

وأ «هتماقإ ىف سانلا ةبغر درج متت ال ضرألا ىف جهنملا اذه ةماقإ نإ مث
 مالسإ 

 : ةدحاو ةمآ سانلا نوكي الآ هردقو هللا ةئيشم ىف قبس دقف . هل مهسفنأ

لو ءةدسحاو ةمأ سانلا لعحل كبر ءاش ولوإ
كلذلو كبر محر نم الإ .نيفلتخم نولازي ا

 

 ` , 74. .ہھقلن

 اهلهآ براحيو اهبراحيو اههركي نمو هللا الإ هلإ الب نمؤي ال نم نذإ كانهف

ىلإ ضرألا ىف جهنم اذه ةماقإ جاتحت مث نمو . .اهجهنم مواقيو
 كئلوأ ةدهاجم 

 . هللا جهنمل نيهراكلا ءهللا الإ هلإ الب نيرفاكلا

 هضرعيو « ىذآالل ناسنإلا ضرعي ضرألا ىف ىنابرلا جهنملا ةماقإ لجأ نم داهجلاو

 . ضرألا عاتم نم نامرحلل هضرعيو «توملل

أ یتشب داهجلا ةعمعم لخدي ىكل ىرشبلا بلقلا جاتحيو
 نأ هرطاخم ىتشو هعاون

 وهو ‹تييو ىيحي ىذلا وه هللا نأو !هللا الإ هلإ ال هنأ ىرحأ ةرم نمؤي
 رضي ىذلا

 لوأ دنع قيرطلا ىلع هامدق تلزلزت الإو . . طسبيو قزرلا ضبقي ىذلا وهو « عقنیو

 !نا إلا اذه ىف ثدحت ةزازتها

 كرحي ىذلا وه-هدحو هللا نأب ىلحادلا ىبلقلا ناييإلا اهيف زتهي ةدحاو ةظحل

 وأ قزرلا طسب وأ توما وأ ةايحلا وأ رضلا وأ عفنلا ردقي ىذلا وهو ‹ هتئيشمب رادقألا

هالوتي نأ الإ «هيبقع ىلع اهبحاص صكنيو «قيرطلا ىلع ىطخلا لتخت . . هضبق
 هللا 

 ! دیدج نم هاطحخ تبثتف « هناي تبشیف «هتمحرب

 تناك امك داهجلل دادعإلا ىه هللا الإ هلإ ال تناك كلذ لجأ نمو
 ىه لبق نم

 بلقل ةلاب دعقت ىتلا ةلقثلا هذه كانهف . .ةحارلاو ةح و بحل لا ىف . .ملسلا ىف ىتحو
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 نسيز# : سانلل ةببحملا ةنيزملا تاوهشلا ةلقث . . قيرطلا ىلع «ةماقتسألا » نع ىرشبلا

 ةموسملا ليخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل

 . ' «..ايندلا ةايحلا عاتم كلذ .ثرحلاو ماعنألاو

 نأ الإ « بذجو ءارغإ نم هلمحت ام لكب «ةلقثلا هذهل ىرشبلا بلقلا دمصي نلو
 . فاطملا ةياهن تسيل ايندلا ةايحلا هذه نأو ء هللا الإ هلإ ال هنأ نيقيلا ناي إ نمؤي

 ةعاطل هلهؤت ىتلا ىوقتلاو ةيشخلا هيف ثعبي- ىرشبلا بلقلا رمعي نيح- هللاب ناهيإلا
 كانه نأو «فاطملا ةياهن تسيل ايثدلا ةايحلا نأب ناي إلاو . هنع هاهنيو هب هرمأياميف هللا

 «اهلك ةايحلا نيزاوم ريغي ىذلا وه ءًاباذعو ًاميعنو «ءازجو ًاباسحو «ًاروشنو ًاثعب
 وه هيف قارختسالا دوعي الو «ةايحلا ةياغ وه ىسحلا عاتملا دوعي الف ءاهتايوتسمو اهميقو
 نمؤي نيح « تايلهاجلا ىف لاحلا نوكي امك « ميقملادعقملا مهلا الو لغاشلا لغشلا
 ىضقني موي لكو «ريصقلا رمعلا دودحبب ةدودحم ةدحاو ةصرف ةايحلا نأ ناسنإلا
 رمعلا اذه ىف تاذللا نم ردق ربكأ بهتني نأ ذئنيح «ةيعقاولا» ةمكحلا نوكتف . .دوعيال
 ‹ ىنعم ذئموي هدنع مارحلاو لالحلل نوكي الو !ةعجر ريغ ىلإ توفت نأ لبق دودحللا
 نولكأيو نوعتمتيف اقوس سانلا قوست ىتلا ةياغلا وه ةحاتملا صرفلا لابتها نوكي اغإ
 !ماعنألا لكأت امك

 . " مهل ىوثم رانلاو ماعنألا لكأت امك نولكأبو نوعتمتي اورفك نيذلاوإ#

 : ددجعتملا عيظفلا باذعلاو ميقملا ميعنلاو «ءازحجل او ثعبلاب نمؤي نيح امأ

 مهانلدب مهدولج تجضن املك اران مهيلصن فوس ادتاياب اورسفك نيذلا نإ ل
 تاحاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو .اميكح ازيزع ناك هللا نإ «باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولج

 مهلخدنو ةرهطم جاوزأ اهيف مهل ًادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخدنس
 , ٩۳ هدایلظ الظ

 «نامرحل اب رعشي نأ نود هللا اهمسر ىتلا دودحلا ىف طبضني نأ هيلع لهسي ذئدنع
 نلو «عيضي » نل ءهلل ةعاط هنع عنتمي مث ضرألا ىف هيهتشي دئاز عاتم لك نآ ملعي هنأل

 ىف ادلاخ اميعن اهيلع لانيف «نازيملا ىف هل بسحت «ةعاط» وه امغنإ «ةدوع ريغب بهذي
 تئافلا عاتملا ىلع تارسح هسفن بهذت الو ‹ةحبار كلذب ةبسحلا نوكتف . .نانجلا

 ةفلاخملا ىلع ءازج عيظفلا باذعلا روصت نإف ىرخآ ةهج نمو .هلل ةعاط هكرت ىذلا

 . [1۲] دمحم ةروس (۲) . ١٤[ ]نارمع لآ ةروس (1)
 , ۵٥٦ ٥۷[ ]ءاسنلا ةروس (۳)
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 ‹«ةحبارلا ةقفصلا وه اهنع عانتمالا نأ ىري هلعجي «هتاوهش ءارو اقايسنا اهب مهي ىتلا
 ةيشخلاو ىوقتلا دكأتت انه نمو . . ناويحلا ةقيرط ىلع طابضنا الب اهيف سامغنالا سيلو

 . هللاب نالا اهثعبي ىتلا

 هلك ازكترم ضرألا ىف سانلل ةايحلا جهنم مسري ىذلا باتكلا ناك كلذ لجأ نم
 ةدراولا تاميظنتلاو تاعيرشتلاو تاهيجوتلا تناكو ءرحخآلا مويلاو هللاب نالا ىلع

 امهلوح رودي نيروحم مظعأ «رخآلا مويلاو هللاب ناهيإلاب ةلوصوم اهلك « باتكلا ىف
 . باتكلا

 سفنلا ءانب ىف اهرثآو هللا باتك ىف ةدراولا تاعرضوملا ليصفت لاجم انه سيلو
 ةعيرسلا ةذبنلا هذه ركذأ ىنكلو . “باتكلا اذه ريغ ىف كلذ نع تثدحت دقف «ةيرشبلا
 نأ ررقأل ءلاثم ريغ ىلع درفتملا ليجلا كلذ تأشنأ ىتلا لماوعلا نايب لاجم ىف طقف
 ربكألا لماعلا ناك «تاعيرشتو تاميظنتو ‹تاهيجوتو تاراشإ نم هيوحي اجب نآرقلا
 . خيراتلا ىف ةدرفتملا سوفنلا كلت ءانب ىف مظعألاو

 ىه «لزنملا باتكلل ةحراشلاو ةلمكملا ىهف «كش الب ةنسلا ركذن نآرقلا ركذن نيحو
 : هليصفتو هللا لزنآ ام نایب

 . « مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو]ل
 ناك نلف .امهنيب ةبسنلا فالتحخا عم نآرقلا تاعوضوم ىه ةنسلا تاعوضومو

 ىلإ اهب لخدو ءاهراطقأو اهداعبأ عيمج نم ةيهولألا ةيضق حرش ىف عسوت دق نآرقلا
 ىسحلاو ءاجرلاو فوخلاو هركلاو بحلا نم ءاهلخادم عيمج نم ةيرشبلا سفللا

 عيمج ىف سفنلا بطاخو ". . بيغلاب نايإلاو سوسحللاب نايأإلاو ىونعملاو
 نوكسلا ىف « طوبهلاو عافترالا ىف «ةبهرلاو ةبغرلا ىف «رابدإلاو لابقإإلا ىف ءاهلاوحأ

 . . عمجتلا ىفو ةدحولا ىف «ةدشلاو ءاخرلا ىف « عزفلاو ةنينأمطلا ىف « ةكرحلاو

 نإو «ةنسلا تلمجأ دقف عسوتلا كلذ ةيضقلا هذه ىف عسوت دق نآرقلا ناك نمل
 اهساسأ ىلع ساللا زييمتو ءةينايإإلا ميهافملا ديدحت ىف هنع ءانغ ال اب تءاج دق تناک
 دق نآرقلا ناك نئلو . ىمالسإلا عمتجملا ىف كلذب ةقلعتملا ماكحألاو ءايندلا ةايحلا ىف

 «رخآلا مويلاب نايإلا »  هللاب نايإلا » ناونعب ىلوألا لوصفلا «ةينآرق تاسارد » باتك تعش نإ رظنا (۱)
 .«هللا الإ هلإ ال تايقالخأ » «ناطيشلاو مدآ » «ءايبنألا صصق» «نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاب نايل
 . ىناثلا ءزجلا «ةيمالسإللا ةيبرتلا جهنم » باتك نم ٠ ىلوألا ةعامحلا تبرت فيك» لصف كلذكو

 . ٤٤[ ] لحنلا ةروس (۲)
 . لوألا ءزجلا ۲ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم » باتك ىف ؛ةلباقتم طوطحخ » لصف تئش نإ رظنا (۳)
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 قئاقدلاب تتأ ىتح تلصفو ةنسلا تعسوت دقف « عيرشتلا عضاوم نم ريشك ىف لمجأ

 . مهتالماعت یتش یف مهمارحو مهلالح سانلل حضوت یتلا

 ةنسلا تعسوت دقف ةذاخألا هدهاشمب رخآلا مويلا ركذ ىف عسوت دق نآرقلا ناك نئلو

 برقت ىتلا لامعألا ىف بيغرتلا ىآ «بیهرتلاو بيغرتلاب فرعي اميف كلذ لباقم
 . رانلل ناسنإلا ضرعت ىتلا لامعألا نم بيهرتلاو « ةدحلا نم ناسنإلا

 ةنسلا نع ثدحعتن درفتملا ليحل ا كلذ ءاشنإ ىف نآرقلا رثأ نع ثدحتن نيح اذكهو

 سانلا سوفن عفر یف ریثأتلا دیدش رحخآ ًارصنع فیضن نآ دیرن انکلو . تقولا تاذ یف
 تلصو ىتلا ةقماسلا ممقلا كلت ىلع اهب ءاوتسالاو ءاهتاقاط ىصقأ ىلإ ليحل ا كلذ ىف
 ناك نأ كش الف . مهيئارهظ نيب يركلا هصخشب هالي لوسرلا دوجو وه كلذ ءاهيلإ
 نيطيحملا كئلوأ نيب نم ةقماسلا جذامنلا ىف ةظوحعلملا ةرفولا ىف ريبكلا هرثأ دوج ولا اذهل

 تزجع ىذلا قهاشلا عافترالا كلذ ءاهيلإ اولصو ىتلا ممقلا عافترا عم ءب لوسرلاب

 .اهلايجأ ىتش ىف ةيرشبلا هنع
 ىتلا سوفنلا كلت ءانب ىف غلاب رثآ اذ ةا لوسرلا ةيصخشل رشابملا ريثأتلا ناك دقل

 ةوسألا هتذختاو «هنيعم نم تلهنو « ل هنيع ىلع تبرتو «هتبحأو « هب تطاحأ
 . عامسلاو ةيؤرلاو ةبحصلا قيرط نم ةودقلاو

 رثألا نكلو . ريثأتلا نم اعون هب نيطيحملا هذيمالت ىف رثؤي خيراتلا ىف برم لك نإ
 ‹ خيراتلا یف ررکم ريغ رثآ هیبحمو هعابتآ سوفن یف ل لوسرلا ةيصخش هتكرت ىذلا
 ! خيراتلا ىف ةرركم ريغ ةيصخش اهنإف كلذ ىف بجع الو

 . هاهتنم ىلإ هئدب نم هلك ىرشبلا دوج ولا ىف ةيصخش مظعأو ةيصخش لمكأ اهنإ
 ىوحت ةيصخش ىهف . ةقثافلا ةمظعلا هذه حرش ىف ليصفتلا لاجم انه سيلو

 اهنم ةدحاو ناسنإ ىأ باصأ ول ٠ تامظع اهلخاد ىرحت ةمظعو « تايصخش اهلخاد

 درفتم قومس ىلع الإ لوسرلا صخش ىف ةعمتجم اهب فيكف «خيراتلا ءامظع نم دع
 دئاقلا ةيصخش «ىسايسلا دئاقلا ةيصخش «ىبرلا ةيصخش ؟اهنم ةدحاو لك ىف

 ةيصخش «بألا ةيصخش «جوزلا ةيصخش «ىناحورلا دباعلا ةيصخش «ىركسعلا
 ةدحاو لعجي أل اهنيب نزاوت ىلع ةعمتجم اهب فيك مث . . ةيعادلا ةيصخش « بحاصلا

 لقتستو لصفنت اهنم ةدحاو لعجي ال طبارتو لومش ىلعو «ىرحألا ىلع ىغطت اهنم
 ؟تايرخالا نع

 . خيراتلا ىف ذف كلذك اهريثأتو « خيراتلا ىف ةذف ةمظع

 نم ابناجو «ةمظعلا هذه بناوج نم ًابناج-همالسإ لبق -نايفسوبأ فصو

 ۲٢



 . (ادمحم دمحم باحصأ بحك سائلا هبحي ادحأ تيأر ام » : لاقف اهريثأت قمع

 ىصقأ ىلإ اهبح ىف قمعت اهبحأ نم ةذاخأ ةيصخش ىهف . قيقد قداص فصو وهو
 دنع اهضخغب ىف فقي نآ عطتسي مل اهضغبأف هتريصب تسمطنا نم كلذكو ) ‹ ةياغلا

 (!دح

 ‹ رئأتلا قمعأ كش الو هب اورثأت دق ‹برق نع هوشیاعو هب اوقصتلاو هوبحأ نيذلاو

 ةقماسلا ةمقلا ىلع مهؤاوتسا نوكي نأو «رثكأ نآرقلا نيعم نم اولهني نأ اوعاطتساف
 ءانإلا ةعس ردق ىلع ناسنإ لك ىطعي هنكلو «بضني ال نيعم نآرقلا نأ كلذ . رسيأ

 ‹ ميظعلا حورلا كلذ ةبحاصمب حاورألا فشتو بولقلا عستت نيحف . هب فرتغي ىذلا

 هب لمعلاو نآرقلا ةبححص ىلع اهتردقو « ربكأ نآرقللا حور برشت ىلع اهتردق نوكت
 . قمعأو عسوأ

 ريغ لاح ىلع نونوكي هعم نونوكي نيح مهنإ ةا هللا لوسرل ةباححصلا دحأ لاق

 ىذسلاو » ب هل لاقف «مهتايح دوهعمو مهلغاوش ىلإ نودوعي نيح هب نونوكي ىذلا
 مكشرف ىلع ةكئالملا مكتحفاصل ركذلا ىفو ىدنع نونوکتام ىلع نومودت ول نأ هديب یسفن
 .  «ةعاسو ةعاس ةلظنح اي نكلو .مكقرط ىفو

 «هدنع نم نوج رخي نيح ىهتني ناك ةي لوسرلا ةبحص ريثأت نأ اذه ىنعم سيلو
 ىلع مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا حيرصت لدي اغإ . لوزي نأ نكييال ريثآتلا اذه لثمف

 ام ريغ رخآ اقلخ نوحبصي مهنأ نوسحيل ىتح «مهسوفن ىف ةرشابملا ةبحصلا رثآ قمع
 عشملا ميظعلا حورلا نم هنوقلتي ىذلا عاعشإلا نإ قحلا ىفو . . مهسفنأ نم نودهعي

 ىلع لومحم وهو همسج هفخب حباسلا رعشي امك ‹ةقلحم ةفافر ةفافش مهحاورآ لعجي

 هب تألتما ىذلا عاعشإلا كلذ فخ ىمويلا ةايحلا عقاو ىلإ اوجرحخ اذإف . . ءاملا
 . مهتايح داتعم ىف مهتلاحو ب هتبحص ىف مهتلاح نيب قرفلاب اوسحأف «مهحاورأ
 مهساسحإ نإو «مهحاورأ نم ًادبآ بهذت مل ةنحشلا نإ لوقي خيراتلا عقاو نكلو

 ‹قيلحتلا ىلع ةردقلا نم ديزم ىلإ قوش الإ وه نإ ةا هدنع نم جورخلا دعب ريغتلاب
 ‹نوقلحيو نوقلحيو نوقلحي اولظ دقف «قالطإلا ىلع ةردقلا كلتل انادقف سيل هنكلو

 . لبق نم اهب ةيرشبلل دهع ال قافآ ىلع
 ىف نيدلا اذه ةماقإل طرش هصخشب ةو لوسرلا دوجو نإ كلذ عم لوقنانسلو

 هناحبس فلك ام هب الإ ضرألا ىف مالسإلا موقي ال طرش اذه نأ هللا ملع ولف !ضرألا
 .اهعسو الإ اسفن فلكي ال وهو < يلب هللا لوسر دعب نيدلا اوميقي نأ سانلا ىلاعتو

 . ملسم هچرخأ (۱)
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 موقي ىتلا ةجردلا ىلإ هتنسب رضاحو هتريسب رضاح ةي لوسرلا صخش نإ لوقن اغإ
 ثدح اعقاو رسفن نأ طقف لواحبن انكلو . صوقنم ريغ الماك ضرألا ىف مالسإللا اهب

 ةرفو « ةا لوسرلاب نيطيحعملا نيب نم ةقئافلا جذامنلا ىف ةظوحلملا ةرفولا وه « لعفلاب
 لك نم نیرثانتم دارفآ ةروص ىف عطقنت مل تناك نإو «دعب نم خیراتلا یف ررکتت مل
 . ةظحللا هذه ىلإ رخزي لازامو ىضاملا ىف مالسإلا خيرات مهب رخزي ليج

 . ةديدلا ةأشدلا رثأ وه «درفتملا ليجلا كلذ ةأشن ىف هرثآ لافغإ نكي ال ثلاث رصنع

 .ةقباسلا لايجألا نم ةيلعاف رثكأو ةيويح رثكأو طشنأ نوكت ةديدج ةأشن لك نإ

 !هسفن ىداملا نوكلا ةعيبط نم لب «ةيرشبلا سفنلا ةعيبط نم هرسفي ام هل رمأ اذهو
 ىلع ةدعاسملا ىف ) ةيلعاف هل نوكت لمعملا ىف اشيدح رضحملا نيجسكوألا زاغف
 !بيكرتلا ىف ةمات ةلثام هلام هنأ عم «وجلا ىف دوج وملا نيجسكوألا نم ربكأ (لاعشالا
 رثكأو ةيويح رثكآ نوكت اديدج ءاشنإ دهشت وأ اديدج ادهع أدبت ىتلا سوفنلا كلذك
 ًاشنلا نأ ىلوألا . نيتيحان نم كلذ ريسفت نكيو . سوفللا نم اهريغ نم ةيلعاف

 روص ىلع سوفنلا بيكر ت ديعت ۔مالسإلا هعنص ىذلا وحللا ىلع ةصاخو ۔ةديدحجملا
 نيجسكوألا كلذك ةيلعافلا ةداح ةقاطلا ةروخذم « لعفلاب ةديدج اسوفن حبصتف ةديدج
 ىه ةديدحجلا ةأشنلا ليج اهاقلتي ىتلا تايدحتلا نأ ةيناثلاو . لمعملا ىف هوتل رضحللا
 ةيحلا سوفنلا ذحشت نأ امثاد تايدحتلا نأش نمو .اهاسقأو اهقشأو تايدحتلا فنعأ
 فنعو سوفنلا ةدج :اعم نارمألا عمتجا اذإف .اهتاقاط ىصقأ اهنم صلختستو
 لمعت ىهو« سوفنلا كلتل نوكت ىتلا ةلئاهلا ةيلعافلا روصتن نأ عيطتسنف تايدحتلا
 .ةايحخلا عقاو ىف

 ريدقت ىلع سانلا ردقأ ةيحان نم مه ةديدحلا ةأشنلا باحصأ نأ كلذ ىلإ فاضي
 «مالسإلا ىلإ اولقتنا مث لبق نم ةيلهاجلا اوشياع دقف ءاهردق قح ةديدجلا ةمعنللا
 امک ءمالسإلا ىلإ ةيلهاجلا نم اهولقتنا ىتلا ةلقنلا مظع ةعقاولا ةسرامملاب .اوكردأف
 قح هردقي ال ى ! «ةيلهاحجلا فرعي مل نم مالسإلا فرعي ال » : هنع هللا ىضر رمع لاق
 سانلا صرحأ ىرخأ ةيحان نم مهو . .ةيلهاجلا نيبو هنيب قرافلا كردأ نم الإ هردق
 اوبعتو «ةنبل ةنبل هونب دقف «هروتحي صقن لك نم اميلس ديدجلا ءانبلا ىلع ةظفاحملا ىلع
 لمك ىلع یوتسا یتح موی دعب اموی هعافترا نوبقریاولظو ‹«تاقشملا اوناعو هئانب یف
 طاتحا دقف « صقتنم هقنور نم صقني وأ« ثباع هب ثبعي نآ نوقيطيال مهف «ةروص

 ىف مهدوجو نوسحي اوحبصأو «هنم اوحبصأو مهنم حبصأف مهرعاشم قامعأب
 .هدوجو
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 ءانبلا لظي نآ ىلع اصيرح «مالسإلا ىلع اصيرح ديرفلا ليجلا كلذ ناك كلذكو

 . صقن لك نم اميلس هفارشإو ةَ لوسرلا ةدايق تحت هوديش ىذلا

 هللا ملع ولف . . ضرألا ىف هللا نيد ةماقإلل مزال طرش اذه نإ كلذ عم لوقن انسلو

 !نيدلا اذه اوميقي نأ ةأشنلا ليج دعب اميف سانلا فلك ام مزال طرش هنأ

 . خيراتلا ىف درفت ىذلا ىخيراتلا عقاولا كلذ رسفن نأ طقف لواحن انكلو

 ىف كيحي هنأل «هيلع ةباجإلا ديدحت ىرورضلا نم ىرن لاؤس ىلإ انرجي اذهو
 نم هدعبام ىلإ نورظني مث درفتملا ليجلا كلذ ىلإ نورظني نيح سانلا ضعب رودص
 اهب لوسرلا ةرتف ىه ةريصق ةرتف الإ شعي مل مالسإلا نإ : مهنم لئاق لوقيف لايجألا
 نودكؤيف مهويراوحو نيقرشتسملا ءاثبخ ءىجيو ! كلذ دعب ىهتنا مث نيدشارلا ءافلخلاو

 ةايحلا مكح ىلإ مالسإلا ةدوع نم اسأي سانلا سوفن ىف اوثدحيل ىنعملا اذه ىلع
 . لبق نم اهمكح امك ةعقاولا

 ةظحللا ىتح رركتي مل لقألا ىلع وه وأ راركتلل لباق ريغ درفتملا ليحل ا اذه ناك اذإ

 ءىشل ىركذ درجم نوكيلأ ؟نيملسملاو مالسإلل ةبسنلاب هرود ام ؟هتميق امف -ةرضاحلا

 ؟دوعی نآ نکی ال

 ناكو ء«راركتلل ةلباق ريغ ليجلا كلذ ةأشدب تطاحأ ةصاحخح فورظ كانه تناك اذإو

 ريثأتو «مهينارهظ نيب ميركلا هصخشب لب لوسرلا دوجوك «هتأشن ىف قيمع رثأ اهل
 مالسإال موقت نأ ىجري ىنأف «ةأشنلا كلت رصاع ىذلا ليجلا سوفن ىف ةديدجلا ةأشنلا
 !؟ موي تاذ تماق ىتلا ةذاخألا ةروصلا كلت قسن ىلع عقاولا ىف ةروص

 . حضاو ديدحت ىلإ ةباج إلا جاتحتو

 یتح ررکتی مل لقألا ىلع وآ ءرارکتلل لباق ریغ وه درفتملا لیجلا كلذ ىف ءىش یأ
 مأ ء عقاولا ملاع ىف ىمالسإللا دوجولا ققحت ىتلا ةيسيئرلا صئاصخلا وهأ ؟ةظحللا هذه

 ملاع ىف صئاصخلا كلت قيقحت ىف ليجلا كلذ اهيلإ لصو ىتلا ةذفلا ةيلاعلا ةجردلا ىه

 !؟عقاولا

 ةلباق ريغاهنإ لوقنو ليجلا كلذ ةأشنب تطاحآ ىتلا ةصاخلا فورظلا كلتو

 ةيسيئرلا صئاصخلا كلت ءاشلإ وه اهريثأت لاجم ناك له ؟طبضلاب اهرود ام . .راركتلل
 ىتلا ةذفلا ةيلاعلا ةجردلا كلت ىف وه مأ « عقاولا ملاع ىف ىمالسإلا دوج ولا ققحت ىتلا

 ؟عقاولا ملاع ىف صئاصخلا كلت قيقت ىف ليجلا كلذ اهيلإ لصو

 .ةحضاو تحبصأ نآلا ةيضقلا نأ بسحأ



 اهلماكب ةدمتسم عقاولا ملاع ىف ىمالسإللا دوجولا ققحت ىتلا ةيسيئرلا صئاصخلا نإ
 هللا ردقب نيظوفحملا ‹ نيملسملا ةايح ىف نيمئادلا نيرصنعلا نم ىأ «ةنسلاو نآرقلا نم

 , هتتىسم و

 : تفرحو ةقباسلا بتكلا تعاض امنيب «لزاملا هباتك ظفحب هللا لفكت دقف

 ل ةدوفا هل تاو ركل ادارن نح ااو

 "ل هللا ل رر ةا تطفو نآرلا

 ةمألاو ةملسملا ةعامحلاو ملسملا درفلا ءانبل ةمزاللا «داوملا » لك نيردصملا نيذه ىفو

 ءءانبلا ىف نوملسملا بغري خيراتلا روصع نم رصع ىأ ىف ةملسملا ةلودلاو ةملسللا

 هل مزاللا دهجل ا لذب ىلع نومزعیو

 صئاصخلا قيقحت ىف ةذفلا ةجردلا كلت وهف ةصاخلا فورظلا هتعنص ىذلا امأ

 ال ةجردلا كلتو . .ةنسلاو باتكلا نم اهلك ةدمتسلما ‹ ىمالسإللا دوجولل ةيسيئرلا

 ۰ خیراتلا یف ررکتت مل یتلا یھ ۔ ةیسیئرلا صئاصخل ا

 تققحت ىتلا ةجردلا كلت تناك اذإ : لاؤسلا نم رخ الا قشاا ىلع ةياج إلا ىقبتو
 ريغ ةصاخ فورظ نم تأشن اهنأل ۰ یرح أ ةرم قيقحتلل ةلباق ريغ موي تاذ لعفلاب

 لظتل طقف تدجو دق ىهأ ؟نيملسملاو مالسإلا ةايح ىف اهتميق امف «راركتلل ةلباق
 !؟ ريغ سيل ىركذلا ةوالح لجأ نم هيلع سانلا ج رعي اموهم املح

 هقيقحت اولواحعيل هيلإ نيملسملا دشي اجذومن لظتل هللا نم ردقب-تدجو اهنإ ! الك

 جهوتت نيذلا كئلوآ «عيفرلا قماسلا ىوتسملا كلذ ىلإ لعفلاب نولصي ليج لك نم ادارفآ نإ

 ناك ام لثم هتايح ثادحأو لوسرلا ةيصخش نم اوسبقي نأ نوعيطتسيف مالسإلا رونب مهبولق
  مهسوفن قامعأ ىف -اوسحي نأو ةرشابملا ةشياعمل اب مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا سبقي
 ةنسلاو باتكلا نم اولهنيف ..ةرسم لوأ اهوشاع نيذلا سحأ ام وحن ىلع ةديدحلا ةاسشنلاب

 اوناك ام مهسفنأ تاوذ ىف اوققحيو «ماركلا ةباحسصلا هب لهني ناك ىذلا قمعلا لثمب

 . نوققحي

 . [۹]رجحلاةروس ()
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 هللا لوسرب نيطيحملا ىف ةظوحلم ةرثك اوناك امنيب - معن - ليج لك ىف ةلق ءالؤه
 ىتح « عافترالا نم تاجرد نوعفتري- نولواحي نيح ۔ نيملسملا عومجم نكلو . . ةَ
 امنيب «ىلعأ ىلإ سانلا هجوت اهتاذ ةلواحملا نأل « عيفرلا ىوتسملا كلذل اولصي مل ولو
 ملام لفسأ ىلإ ادبأ سائلا بذجت ىتلا ةلقشلا مكحب « لفسأ ىلإ مهب طبه دوعقلا
 : عافترالا اولواحي

 قحل اب اوصاوتو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ.رسخ ىفل ناسنإلا نإ . رصعلاو #

 . ') « ربصلاب اوصاوتو

 .نيملسملاو مالسإلا ةايح ىف هرود درفتملا ليلا كلذل لظي انه نم

 الو الايحخ الو املح ال ءةعقاو ةقيقح «عقاولا ملاع ىف ذفلا جذومنلا اذه دوجوف
 لذبو « عقاو ىلإ ةبغرلا ليوحتل مالسأإلا قيقحت ىف نيبغارلا زفحي لظي «تاراعش
 ىمالسإلا دوجولل ةيسيئرلا صئاصخلا نوققحي نيحو . . ليبسلا اذه ىف دهحجلا ىصقأ
 اهيلإ لصو ىتلا ةذفلا ةجردلا ىلإ اولصي مل نإ كلذ دعب مهيلع الف ‹ عقاولا ملاع ىف

 اهدح ىف ولو ۔ ىمالسإلا دوج ولل ةيسيئرلا صئاصخلا قيقحت درجم نإف «لوألا ليجلا

 ةيلهاجلااهيف ا «خيراتلا تايلهاج لكل ةبسنلاب ىلعأ ىلإ ةلثئاه ةزفق وه ىندألا
 ‹ لضافتلل الاجم ايلعلا تاجردلا ىقبتو !ةرصاعملا ةيلهاحل ا اهتمدقم ىف لب «ةرصاعملا

 . تاوطح نوقابلا برتقيو «ىوتسملا ىلإ ةليلق ةلق لصتف
 نأ درجمل هللا ردق ىف -نكي مل «خيراتلا ىف ًاعقاو درفتملا ليجلا اذه دوجو نإ « معن

 اعقاو نوكيل لب . .ددبتت مث ةعاس بولقلا ىلع اهتامسن عشت ةولح ىركذ نوكب

 . ددجتي

 نأ اهيلع نمو صضرألا هللا ثري موي ىلإ ىقابلا هباتك ىف نيملسملا نم هللا بلط دقف
 : هب مهسفنأ اولصيو ديرفلا ليجلا كلذ رثأ اوفتقي نأو ءا هللا لوسرب اوسأتي

 هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل
 . "٩ #اریثک

 مهرودص ىف نودجي الو مهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم نايلاو رادلا اوءوبت نيذلاو #
 كئلوأف هسفن حش قوي نمو .ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو ءاوتوأ امن ةجاح

 )١( بازح ألا ةروس (۲) . رصعلا ةروس ]۲١[ .
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 ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخّإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو .نوحلغملا مه
 , «(ميحر فوءر كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق ىف لعجت الو

 . . كلذ نم رثكأ لوقن لب

 اهيف لثمتت نأ تاكرحلا برقأ ىه ةرصاعلما ىمالسإلا ثعبلا ةكرح نإ لوقن
 ةجردلا تاذو ةرفولا نم ةجردلا تاذ ىلع نكي مل نإ ءدرفتملا ليجلا كلذ صئاصخ

 . لاح ىأ ىلع اهنم ةبيرق تاجرد ىلعف «نكمتلا نم
 ادب » : ل4 هللا لوسر اهنع ثدحت ىتلا ةيناثلا هتبرغ شيعي مويلا مالسإلا نأ كلذ

 . " «ءابرغلل ىبوطف « أدب امك ابیرغ دوعيسو ابیرغ مالسإلا

 اهنإف اهتايثيح عيمج ىف ىلوألا ةبرغلل ةقباطملا مامت ةقباطم ةيناثلا ةبرغلا نكت مل نإف
 مكحي ىذلا وه سيل هللا جهنم نأ اهمهأ ‹ ةيرهوج ةريثك رومأ ىف اههبشت كش الو
 ىف مهنأل ال ءمالسإلا ىلإ ديدج نم سانلا ةوعد ىلإ جاتحي رمألا نأو «سانلا ةايح
 سانلا ناك امك هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مههاوفأب اوقطني نأ نوضفري ۔ةرملا هذه

 ىسيئرلا ىضتقم لا نوضفري ةرملا هذه ىف مهنأل نكلو «ىلوألا ةبرخلا ىف اهقطن نوضفري
 نم نويلم فلآ ناك نإو «هللا جهنم لاشتمالاو هللا ةعيرش ميكحت وهو ««هللا الإ هلإ ال» ل

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : موي لك مههاوفأب نوقطني طيحملا ىلإ طيحملا نم رشبلا
 نييالم مغر «ضرألا ىف مويلا مالسإإلا اهيناعي ىتلا !ةبرغلا» ةقيقح ىه هذهو ! هللا

 هعيذتو نآرقلا لترت ىتلا ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا تاطحملا تاثمو « حبطت ىتلا فحاصللا

 ! عامتسالا سانلا نم ءاش نمل ةينيدلا سوردلاو ثيداحألا ىف ۔ هحرشتو «سانلا ىلع

 لعفلاب مئاق وه امل حالصإ د رجم نوكت امن رثكأ اديدج ءاشنإ ةكرحلا نوكت ةبرغلا ىفو
 ,سانلا سوفن یف

 هللا لوسر هيلإ راشأ ىذلاو «مويلا نييالملاب شيعي ىذلا ءاثغلا اذه نإ

 : اولاق .اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع ىعادت نآ كشوي» : هثیدح یف وي

 ءاشغك ءاشغ مكنكلو ريشك ذشموي مكنإ لب : لاق ؟ هللا لوسر اي ذشموي نحن ةلق نم
 .'"«..ليسلا

 ىف هيلإ مالسإلا قئاقح يدقتو «هداشرإو هظعو درجم ىلإ جاتحي ال ءاشغلا اذه
 ىلإ جاتحي اغإ «ةرضاحلا وأ باتكلا وأ ةعاذإلا وأ دجسملا ىف ءاوس ةينيدلا سوردلا

 .دوادوہأو دمحأ هج رح (۳) .ملسم هجرخأ (۲) . [١۱١-۔۹ ] رشح ا ةروس (1)
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 ةأشن هتئشنتو «عقاولا رمألا » لقثب هسح ىلع طغضتو هطيحت ىتلا ةيلهاجل ا نم هلاشتنا

 وأ هيف «ركفي » وآ هنع «ثدحتیل » ال ‹«لعفلاب هشيعيل « مالسإلا قئاقح ىلع ةديدج
 . هقيقحتل لمعلا نع دعاق وهو «هانمتي» وأ هب «بجعيا

 ةديدج ةأشن وه . هتقيقح ىف اذه وه مويلا ىمالسأإلا ثعبلا تاكرح هب موقت ىذلاو

 نيذللا نيصاخلا نيرصنعلا نم رصنع تاكرحلا هذهل ققحتب مث نمو . ةبرغلا طسو ىف
 اذهل نوكيو «لبق نم انرق رشع ةثالث لالخ ارركتي ملو «لوألا ليحل ا عنص ىف امهسأ

 ةلازإل نودهاجيو « تاكرحلا هذه نوشيعي نيذلا سوفن ىف ةلماكلا هتيلعاف رصنعلا
 . مالسإلل ىلوألا ةبرغلا ةلازإل لبق نم ىلوألا ةعامحلا تدهاج امك ةيناثلا ةبرغلا

 وهف سانلا ىنارهظ نيب مركلا هصخشب اب لوسرلا روضح وهو رحآلا رصنعلا امأ
 ةأشنلا» نوشيعي نيذلا نأ معزن نأ عيطتسن انكلو . ةعاسلا مايق ىلإ آدبأ رركتي ال هتعيبطب

 قئاقح نم تايئزج مهنتفت الو ‹«سوفنلا ىف هثدحم ىذلا ىقيقحلا قمعلاب «ةديدجلا
 ىف «ءابرغلا »اهضوخي ىتلا ةكرعملا ةقيقح نع الو «هرهوج نع مهلغشتف مالسإلا
 ءالؤه . .ديدج نم ةعقاولا سانلا ةايح مكحو نكمتلا ىلإ نيدلا اذه ةداعإل «ضرألا

 - هتنسو هتریس یف هم هللا لوسر عم هيف نوشیعی یذلادحل ا ىلإ مهبولق یف قحلا جهوتی
 - ةشياعملا هذه نوكتو ءدرفتملا لوألا ليجلا كلذك برق نم هنع نوقلتيو هنوشياعي مهنأك
 وألا ليجلا اهداترا ىتلا ةقماسلا قافلا كلت ىلإ مهعفرب ةليفك -ةنسلاو ةريسلا لالخ نم

 . الي لوسرلا ةيصخشل رشابملا رثألا نم ةعفرلا نوقلتي مهو «رسيأ دهجب
 برقأ ىه ةرصاعملا ىمالسإلا ثعبلا ةكرح نأ ۔انفلسأ امك لوقلا ةصالخو

 سفنبو ةرفولا سفنب نكت مل نإ ءدرفتملا ليحلا كلذ صئاصح اهيف لثمتت نأ تاكرحلا

 جذاغن لعفلاب مدقتل اهنإو . لاح ىأ ىلع اهنم ةبيرق تاجرد ىلعف «ةعفرلا نم ةجردلا
 قدص وأ ءهلل درجتلا ىف ءاوس «دیدج نم هب سانلا رکذتو ‹ىوتسملا كلذ ىلإ عفترت

 ‹ضرألا عاتم لك ىلع ةيلعتسم ةيضار سفنب ةداهشلل مدقتلا وأ ءهللا ليبس ىف داهجلا

 . سوفنلا الو نادبألا هقيطتال ىذلا باذعلا ىلع تابثلا وأ « هللا دنع ام ىلإ ةعلطتم

 هتيلاثمو مالسإإلا ةيعقاو هيف تلثمت ىذلا «درفتملا ليجلا كلذ نأ ىرخا ةرم ةصالحلاو

 اودعصي نأ لايجألا لك ىف نوملسملا لواحيل دجو اغإو «ىركذ درجم نوكيل دجوي مل
 ىلإ مهعومجم ىف ۔اولصو ءاوس « طوبهلا نم اوجنو اوعفترا دقف اولواح نإف «هاوتسمل
 . لوصولا اوعيطتسي مل مأ عيفرلا ىوتسملا كلذ
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 ةيساسألا صئاصخلا وه نكي مل ليجلا كلذ هب درفت ىذلا نأ ةشلاث ةرم ةصالحخلاو

 ةماقإل ةمزالو « ليج لك ىف ةنكمو « ليج لك نم ةبولطم هذهف «ىمالسإلا دوجولل
 ءاهئادآ ىف اورصق نإ نوبساحم سانلاو «ضرألا ىف حيحصلا ىمالسإلا دوجولا

 مهلقثو مهدوجو فقوتيو ءاهيف اورصق نإ مهسفنآ قحو هللا تح ىف نيمثآ نوربتعيو
 . ةحيحصلا اهتروص ىف اهب مايقلا ىلع ضرألا ىف

 هذه قيقحتب اهيف اوماق ىتلا ةبيجعلا ةجردلا وه ليحلا كلذ هب درفت ىذلا اغإ
 مل ةجرد هذهو . مهسفنآ تاوذ ىف اهقيقحتب مهمايق دعب « عقاولا ملاع ىف صئاصخل ا

 ةايحلا ميقتستال ىذلا ىندألا دحل ا مهيلع ضرف اغنإ «سانلا ىلع اضرف هللا اهضرفي
 ىبرتت نيح سوفنلا هيلع ردقت ىذلا ء ليبنلا عوطتلل العلا تاجردلا كرتو «هنودب

 « هارت اهنأك هللا دبعتو «قحلا رونب ىضتستو «مالسإللا ىلع ةحيحصلا ةيبرتلا

 . هشياعت اهنأك لب لوسرلاب یدتقتو

 زجعت ةروص ىلع ةايحلا ميقتست «نيدلا اذه نم ىندألا دحلا سانلل ققحتي نيحو

 نيح امأ . .ةرصاعملا ةيلهاحلا اهتمدقم ىفو «خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج ىأ اهنع

 كلذ دي ىلع ةرم تاذ ققحت ىذلا ىضرألا سردرفلا ره اذهف كلذ قوفام ققحتي
 نم نرق ىأ ىف هقيقحت نوملسملا لواحي ًاليمج ًالمأ لظيس ىذلاو «درفتملا ليجل ا

 !نورقلا
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 ىذلا اهتورذ دهع ىف ةيمالسإلا ةمألل ةيسيئرلا تامسلا زرين نأ لواحن ىلي اميفو

 4 سانلل تجرخآ ةمآ ريخ متلك ل : لزنملا هباتك ىف اهل هللا فصو لماكلاب هيف ققحت

 دوجولل ةيسيئرلا صئاصخلا وه عيرسلا ضرعلا اذه ىف هزربن ىذلا نأ انلاب ىف لعجنلو
 كلذ اهققح ىتلا ةذفلا اهتروص ىف نكلو ليج لكل اهتاذ ىف ةمزاللا۔ىمالسإللا
 وه ىرهوجلا رمألا نكلو « ضرعلا اذه ىف نامهم اعم نيرمألا نأو « درفتملا ليحل ا

 ‹ حيحصلا ىمالسإللا دوجولا اهيلع فقوتي ىتلا ىه اهنأل « ةيسيئرلا صئاصخللا كلت
 «مويلا هيف نوعقاو مهام-ىدملا ىلع مهباصأ « ايجيردت اهنع نوملسملا فرحنا نيحو

 باتحلا نم هناکم یف هل ضرعن اغ

 ةمألل ةيسيئرلا تامسلا لك نع ضيفتسملا ثيدحلل لاحلا ةعيبطب ماقملا عستي الو

 كنأك هللا دعت نأ : لاق «؟ناسحإإلا امو لاق » :«مکنید رمآ مکملعی مکاتآ لیربج اده ١ ثیدح یف ءاج (۱)

 . ناخيشلا هاور «كاري هنإف هارت نکت مل نإف هارت
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 زربآ راتخن اغإ ‹ اهصئاصخ ىف اصصختم احب الو اهل اخيرأت اذه سيلف «ةيمالسإلا
 باتكلا عوضوم عم بسانتت ةروص زجوأ ىف هضرعنو « تامسلا هذه

 : تامسلا هذه نم راتخنو

 ليبس ىف داهجلا قدصو «ةنسلاو باتكلا نم ذحخألا ةيدجو «نايإلا قدص : الوآ

 .هللا

 . ةيقيقحلا هتروص ىف «ةمألا » ىنعم قيقحت :ايناث
 . ضرألا عقاو ىف ىنابرلا لدعلا قيقحت : الاث

 . هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ : اعبار

 . قيثاوملاب ءافولا : اسماخ

 ناك نإو «ةيمالسإلا ةمألل ةيسيئرلا صئاصخل ا نم امه نيرحخآ نيرمأ نع ثدحتن مث

 ۔امهنأل « ةيلاتلا لايجألا ىف متامنإ لوألا ليجلا ةايح ىف متي مل هتعيبطب ۔امهققحت

 ةكرحلا امه كناذ « ضرألا ىف نكمتلا دعب ةينمز ةرتف ىلإ ناجاتحي امهتعيبط مكحبب

 ىف نيترحخأتم امهاتلك اتمت دقو ءةيمالسإلا ةيراضحلا ةكرحلاو «ةيمالسإلا ةيملعلا

 ىذلا ليجلا كلذ ةايح ىف كشالو تيسر دق تناك ىلوألا امهدعاوق نكلو «نمزلا

 ةلئاهلا ةعفدلاب اهلك ةرثأتم ةيلاتلا لايجألا تناك دقف ء«مالسإلا خيرات ةقيقحلا ىف بتك

 نكلو «هدحو ىمالسإلا ملاعلا لخاد ىف ال «ةايحلا ةكرح ىف لوألا ليحل ا اهثدحأ ىتلا

 ! عاستالا ىلع اهلك ضرألا ىف

 ةإ 2إ 2

 ‹ةنسلاو باتكلا نم ذخألا ةيدجو « ناياإلا قدص : الوأ

 ىتلا اهتیریخ اھیلع تماق یتلا یھ یھو ‹ةمألا ہذھل ةلیصألا صئاصخلا نم اهلك
 : یلاعت هلوق یف اهب هللا اھفصو

 .'«هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمآت «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنكإل

 ةمألا مزاول نم ىهف ‹ تافصلا هذهب هفاصتا وه لوألا ليحلا نم انرهبي ىذلا سيلو
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 اغإو .اهتايح قئاقد ةه هللا لوسر ةنس اهل ددحتو « دوج ولا ىلإ نآرقلا اهجرخي ىتلا
 هذه خيسرت ىف اهيلإ اولصو ىتلا ةبيجعلا ةجردلا وه لوألا ليجلا كلذ ىف انرهبي ىذلا
 . مهتايح عقاو ىفو مهسوفن ىف تافصلا

 : هلل نيدلا صالحخإ ىه اهلك نآرقلا ةوعد نإ

 , 7 4 صلاخل ا نيدلا هلل الآ ۾

 . " هة نيدلا هل اصلخم هللا دبعأ نأ ترمأ ىنإ لق #

 : )  هیدلا هل نیصلخم هوعداو #

 , # ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا !اودہعيل الإ اورمأ امو #

 سیلو ‹«ناسنإلا ریمض یف نکتست رعاشم درجم سیل هب هللا رمأی یذلا صالخإلاو

 "رقي ام قدصب ىبلق داقتعا نع ءهل كيرش ال دحاو هللا نأ ناسنإإلا هيف نلعي رارقإ درجم
 ىلع ال ءرمألا ظفلب هدابع نم هللا هبلطي اجت ىفي ال ۔هدحو ۔اذھف : هللا ةينادحو نم هب

 نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمآ امو» : ضيضحتلا وأ بيبحتلا وأ بدنلا ليبس

 هيجوتب ةقلعتماهنأ دجي صالخإلاب رمألا اهيف ءاج ىتلا تايآلا لكل عبتتملا امنإ «ءافنح
 ةقلعتم ىه اغنإ «هدحو داقتعالاب ةقلعتم تسيل نذإ ىهف . كيرش نود هدح-و هلل ةدابعلا

 كولس  ةهادبلاب حضاو وه امك ۔ةدابعلاف .داقتعالاب طبترم نیعم كرلسب كلذك

 نع قشبنمو ءرعاشملا ىلع ىنبم كولس . تاداقتعا وأ رعاشم درجم تسيلو « ىعقاو
 .داقتعالا

 ةقيقح ىه كلتو ‹كرشلا نم ةدابعلا هذه ةءارب وه ةدابعلا ىف بولطملا صالح إلاو
 ىذ ئداب ناهإلا لوصحل لب «تالامكلا بتارم ىف ءاقترالل ال مزال رمأ وهو .ديحوتلا
 نع ثدحتن ىرخأ تالاجم هلف كلذ دعب تالامكلا بتارم ىف ءاقترالا امأ ؛ءدب
 رمألاال «بيبحتلاو بدنلا اهيف درو ىتلا ىهو «لوألا ليجلا كلذ ةايح ىف اهضعب

 .مازلإلاو

 ؟ كرشلا نم ةءاربلا ةيفيك امو هدابعلا نم ةبولطملا ةدابعلا امف

 : ةثالث ارومآ لمشت لزنملا هباتك ىف هللا اهنيب امك ةدابعلا

 . هتافصو هئامسأ ىفو هتاذ ىف دحاو هللا نأب مزاجلا داقتعالا-

 . ١١[ ]رمزلا ةروس (۲) . ["]رمزلاةروس (1)
 . [ ٥ ]ةنيبلا ةروس )٤( . [۲۹] فارعألا ةروس (۳)

۲ 



 . ةدابع ىلع اهضرتفا ىتلا ةيدبعتلا رئاعشلاب هدحو هيلإ هجوتلاو

 . عنملاو ةحابإلاو حيبقتلاو نيسحتلاو ميرحتلاو ليلحتلا نم هللا لرنآ ام مارتلالاو

 جرخي ىذلا كرشلا ىف لخدمو ديحوتلل ضقان وهف ةثالثلا هذه نم لتحخا رمأ ايأو
 ال ۔لالحتسا ريغب -ةيصعملا نأ وه نأشلا اذه ىف نيعم رابتعا عم ءمالسإإلا نم سانلا
 نم لزنملا رمألاب نورقي اوماد ام «مالسإلا نم سانلا جرخت الو «مازتلالا لصأ ضقنت
 اضقانم هتاذب امئاق وأ ءهللا عرشل ايهاضم اعيرشت هل مهتفلاخم نولعجي الو «هللا دنع
 وه اغإ ءةلملا نم جرخت ىتلا ىه هللا لزنآ ال ةيصعملا تسيل ىرخآ ةرابعب . هللا عرشل
 هللا لزنأ امم مكحي مل نمو # : ىلاعت هلوق ىف ىنعملا وهو «هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلا

 مل نمو "٠ (نوملاظلا مه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نمو # “' (نورفاكلا مه كئلوأف
 ةلملا نم جرخملا كرشلا وه كلذ نوكو . “" نوقسافلا مه كئلوأف هللا لزنأ ام مكحيي

 : یلاعت هلوق یف حضاو
 . ““ ( هللا هب نذأي مل ام نیدلا نم مهل اوعرش ءاکرش مھل مآ #

 )٥(. ٭ ءایلوآ هنود نم اوعبتت الو مکبر نم مکیلإ لزنآ ام اوعبتا

 قلعتي ال امهالك «فارعألا ةيآ ىف هللا لرنأ ام عابتاو «ىروشلا ةيآ ىف «نيدلا»و

 ‹ يرحتلاو ليلحتلا ةيضق لمشي اغإ ءاهدحو ةيدبعتلا رئاعشلاب الو هدحو داقتعالاب

 ريغ ردصم نم « عئارشلاو رئاعشلاو داقتعالا : ةثالثلا رومألا هذه نم ىأ ذاختا ربتعيو
 ‹ نيكرشملا نع ةياكح لحنلا ةروس ىف ىلاعت هلوق ليلدب «ءايلوألل اعابتاو اكرش هللا
 : اهب نوموقي ىتلا كرشلا لامعأل اديدحتو

 انمرح الو انۋابآ الو نحن ءىش نم هنود نم اندېع ام هللا ءاش ول اوکرشآ نیذلا لاقو #

 . ٩٩ هک ءىش نم هنود نم

 ىوعد قدصي ىذلا كحملا احضوم ءاسنلا ةروس ىف نيقفانملا نع ىلاعت هلوق ليلدبو

 :اهبذكي وأ نايإلا

 نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنآ امب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ
 «..اديعب الالض مهلضي نأ ناطيشلا ديريو ءهب اورفکي نآ اورمآ دقو توغاطلا ىلإ اومکاحتي

 یف اودجی ال مث مھنیب رجش امیف كومکحی یتح نونمؤی ال كبرو الف :  یلاعت هلوق ىلإ

 . " «اميلست اوملسيو تيضق ام اجرح مهسفنأ

 )١( ]ةدئاملا ةروس ٤٤[ . ) )۲]ةدئاملا ةروس ٤٥[ . ) )۳]ةدئاملا ةروس ٤۷[.
 )٤( [۲۱]یروشلا ةروس . )٥( فارعألا ةروس ]۳[ . )٦( لحنلا ةروس ] ٥[.

 ) )۷]ءاسنلا ةروس ٠١-٠١[ ,

۳ 



 ىه دابعلا نم ةبولطملا ةدابعلا نأ انل حضتي ريثك نآرقلا ىف اهلاثمأو  تايآلا هذه نم

 «هتافصو هئامسأو هتاذ ىف هللا ديحوت لمشي ىذلا «ةيبوبرلاو ةيهولألاب هللا دارفإ

 نم عرش ذاختا مدعو «هللا لزنآ اب مازعلالاو «ةيدبعتلا رئاعشلاب هدحو هيلإ هجوتلاو
 مهمالسإ لبق راتتلا لعفي ناك امك هللا عرشل ةاهاضملا ليبس ىلع ءاوس «هاوس ردصم
 وأ «ىرخأ رداصم نم اماكحأو نآرقلا نم اماكحأ عمجي ىذلا «قسايلا » ذاختا نم
 .هريغ عرش ذاختاو ةلمج هللا عرش ةيحدت ىأ «قلطملا عيرشتلا ليبس ىلع

 مهلعجو كرشلا نم سانلا جرخت ىتلا ىه-ةروصلا هذه ىلع -ةدابعلا هذه
 ‹هنم لقآ سانلا نم هللا لبقي ال ىذلا « ىندألا هدح ىف صالحخإلا وه اذهو .نيملسم
 تاجردلا امأ ) ةايحلا عقاو ىف الو سوفنلا لخاد ىف مالسإلا ةقيقح هريخب موقت الو
 ىلع صرحلا رادقمو «هللا ىلإ دابعلا اهب مدقتي ىتلا تاعاطلا رادقمب ةنوهرمف ايلعلا
 . (ناسللاو بلقلا هب رقآ اب مارتلالا

 ةتامإلا وأ ءايحإلا وأ قزرلا وأ ريبدتلا وأ قلا ىف هلل ءاك رش كانه نأب داقتعالا امأ

 ام ريغب عيرشتلا وأ « ةيدبعتلا رئاعشلاب هللا ريغل هجوتلا وأ «خلإ . .رضلا وأ عفنلا وأ
 .مالسإلا نم سانلا جرخي ىذلا كرشلا وهف « هللا لزنأ ام ريغب ىضرلا وأ «هللا لزنأ

 چ ي وډ

 ذحألا ةيدج نإف ء ةثالثلا رومألا هذهل هلومش ىف «كلذك صالخإلا رمأ ناك اذإو
 ةمألا هذهل اهريخب موقي ال ةملسملا ةمألا تايهيدب نم ةيهيدب حبصت ةنسلاو باتكلا نم
 هنودب ةقيقحلا ىف موقت ال ءةديقعلا ناكرأ نم انكر هللا لزنأ اب مازتلالا ماد امف . دوجو

 هريخل ةبسلاب الو اهبحاصل ةبسنلاب عيرشت ىلإ لوحتت ال ىتلا ةيصعملا نع رظنلا فرصب )
 رشابملا ىضتقملا ىه ةنسلاو باتكلا نم ذحألا ةيدج تحبصأ دقف . “'(سانلا نم
 .اهيف ختي «مكح » ىلإ جاتحت ءايشأ «رجشت » سانلا ةايح نم ةظحل لك ىفف . مالسإلل
 ؟مکحملا دمتسي نیآ نمف

 : ةيلهاجلا مكح امإو هللا مكح امإ : نانثا ناردصم الإ كانه سيل هنإ

 . " «!؟نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نمو ؟نوغبي ةيلهاحلا مكحفأ ل

 داهتجا نمو ءةنسلاو نآرقلا نم ىأ- هللا دنع نم مهماكحأ سانلا ذختي مل نإف

 ذئدنع مهنإف ۔امهماكحأ ىلع جرخبي الو امهنع ذشي ال ةنسلاو باتكلاب مرتلملا ءاهقفلا
 . مالسإلا نم كلذب نوجرخيو «ةيلهاجلا نم مهماكحأ نوذختي
 . «ححصت نأ ىغبني ميهافم » باتك نم «هللا الإ هلإ ال موهفم لصف رظنا (۱)
 . ]° ]ةدئاملا ةروس (۲)

۳٤ 



 نم ةمسو «ىمالسإلا دوجولا مزاول نم مزال ىه ةنسلاو باتكلا نم ذخألا ةيدجف
 ليجلا كلذ نم انرهبي ىذلا وه اهدوجو سيلو ؛اهنع كفنت ال ةيمالسإلا ةمألا تامس

 لعجت ىتلا «ذيفنتلا ىف مازتلالا نم ةيلاعلا ةجردلا وه هنم انرهبي ىذلا امنإ . لوألا
 . ليلق دعب هنم جذامن نع ثدحتن امم «سانلا ةايح ىف اردان ًائيش ةيصعملا

 .ةمأالا هذه تامس نم ةليصأ ةمس هنإ . . هللا ليبس ىف داهحلا رمأ كلذك

 نونمؤت ؟ ميلأ باذع نم مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهبأ اي #

 . )4ن وملعت

 دقف ءاهتايلوئسماهعم تلمحو «هللا الإ هلإ ال ةيار تلمح دق ةمألا تماد امف

 هللا جهنم ىلع مهلك نوميقتسي ال رشبلا نأ كلذ ءاهدوجو مزاول نم داهجلا حبصأ

 مهنيد نوميقي مهنأشو نيملسملا نوعدي الو «هلل نيدلا نوكي نأ مهلك نوضري الو

 : ناودعلا نم نمآمب

 . " #ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيك ر شملا اولتاقو#

 . ) «اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو

 . ° هلل هلک نیدلا نوکیو ةنتف نوکت ال یتح مهولتاقو)ل

 .  #ههتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو

 هللا مرحام نومرحي الو ءرخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلااولتاق#

 مهو دي نع ةيزحجل ا اوطعي ىتسح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحا نيد نونيدي الو ءهلوسرو

 . 0« نورغاص

 ‹رضاحل ا انليج ىف نيملسملا نم نوفعضتسملا هب موقي ىذلا لدحلا نع رظنلا فرصبو
 اذإ الإ نولتاقي ال نيملسملا نأ ىأ ‹طقف ىعافد مالسإلا ىف داهجلا نإ نولوقي نيح

 هلوق اهيف ءاج ىتلا ةيلحرملا لاتقلا ماكحأ ىلإ نيدنتسم «مهئادعأ لبق نم اومجوه
 "٠ «نيدتعملا بحي ال هللا نإ « اودتعت الو مكنوسلتاقي نيذلا هللا ليبس ىف اولتاقو :  ىلاعت

 ۳٠١[. ]ةبوتلا ةروس (۲) ١١.١٠١[. ] فصلا ةروس (1)

 . [۹ ]لافنألا ةروس )٤( . [۱۷1٠۲ةرقبلا ةروس (۳)

 . [۲۹ 1 ةبوتلا ةروس (7) , ١١١[ ]ةرقبلا ةروس )٥(



 ماكحألا ءوض ىلع اهل نيلوؤم وأ ءافنآ اهاندروأ ىتلا ةحيرصلا تايآلا نيلفخم
 . ةيلحرملا

 دعب مويلا ةيمالسإلا ةمألا هشيعت ىذلا عقاولا لظيسف لدجل ا اذه نع رظنلا فرصب
 .ةعاسلا مايق ىلإ داهجلا بوجو ىلع ليلد ريخ مالسإللا ةيار تحت داهجلا تكرت نآ

 ةنف نوكت ال ىتح # :داهجلا نع ةيمالسإإلا ةمألل ىنغ ال . .ايموجه وأ ًايعافد
 . #هلل هلک نیدلا نوکیو

 ليبس ىف داهجلا قدص وه سيل لوألا ليجلا ةايح نم انرهبي ىذلا نإ لوقن ةثلاث ةرمو
 نم ةعئارلا ةجردلا وه اغنإ ليج لك ىف ىمالسإإلا دوجولل مزال رصنع وه ىذلا هللا

 . ليجلا كلذ ةايح ىف قدصلا اذه

 تافصلا هذه اهب تققحت ىتلا ةيلاثلا ةروصلا ىرنل درفتملا ليلا كلذ ىلإ دوعن نآلاو
 . عقاولا ملاع ىف

 . .ريبعتلا حص نإ ةلماك ةايح نآرقلا عم ليجلا كلذ شاع دقل

 مهسوفن ىلإ لصي . . ىهن وأ رمأ لكو هيجوت لك «ةرابع لكو نآرقلا ىف ةلمج لك
 وأ هيج وتلا وأ «ةرابعلا وأ ةلمحجلا نم ةبولطملا ةماتلا ةك رحل ا اهكرحيو ء ةلماكلا هتنحشب
 . ىهنلا وأ رمألا

 ‹ نآرقلا ةغالبب ىنفلا عاتمتسالل ةءارق الو « ىركفلا لمأتلا درجمل ةءارق كانه نكت مل
 ىنادجولا رثأتلل ىتح وأ . . ةيديرجت وأ ةيلقع وأ ةيفسلف تايرظن جارختسال ةءارق الو
 ! هناكم نم اهبحاص كرحت ال ةيحور ةيوهتب ىهتني مث سفنلا عماجمب ذحأي ىذلا

 . ىروفلا ذيفنتلل ةفرعم كانه تناك اغنإ

 .؟"اعيمج لمعلاو نآرقلا انملعتف « نهيف اب لمعن ىتح نهيلع ديزن ال تایآ رشع ملعتن

 : ضرألا عقاو ىف امخض ايش ئشنيل نآرقلا اذه هللا لزتأ دقل

 رمألا هلل لب ِ ىٹوملا هب ملك وآ ضرألا هب تعطق وآ لابا هب تریس انآرق نأ ولو #
 , (۳) هاعیمج

 عيطقتو لابحلا رييستك ةيسح تازجعم لإ لوسرلا نوبلاطي نوكرشملا ناك دقل
 . ۸٩( /۱) ریرج نبا ریسفت رظنا () . 1۹١[ 1ةرقيلاةروس )١(

 ۰ ["١]دعرلا ةروس (۳)

۳٦ 



 تازجعملا هذه قتيقحت ىلع ةي لوسرلا قدصب مهنايإ نوقلعيو «ىتوملا ميلكتو ضرألا
 كلذ اهنم الدب لزنأو ةيسحلا تايآلا كلت مهيلع لزني نأ اشي مل هللا نكلو .ةيسحلا
 هنأ ىلإ ريشت افنآ اهاندروأ ىتلا ةيآلاو . رهدلا دبأ ةيقابلا ةيآلا : ميظعلا زجعملا باتكلا

 انأش هل نأل ءىتوملا ملكي وأ ضرألا عطقي وأ لابحجلا ريسي نأ نآرقلا نأش نم سيل
 لابجلا رييست نم مظعأ !هلك كلذ نم مظعأ نآرقلا هب موقي ام نأب ىحوتو . .رحخآ
 نإ . . مهتاروصتو نييلهاجلا مالحأ هيلإ ىهتنت ىذلا «ىتوملا ميلكتو ضرألا عيطقتو

 ام لك نم هللا دنع مظعأ كلذو . . وقت نسحأ ىف «ناسنإللا » ءاشنإ ىه هتمهم

 . لوروصتي

 نم ءاشنإ اهأشنأف «لئاوألا نيملسملا سوفن ىف لعفلاب هلمع نآرقلا لمع دقلو

 عقاولا هيف ىقتلي ىذلاو « خيراتلا هلجس ىذلا بيجعلا عقاولا كلذ مهنم ناكف « دیدچم

 . لاغملاب

 ‹ اهلخادم لك نم مهسوفن ىلإ اهب لخديف ةيهولألا ةيضق نع مهثدحي نآرقلا ناك
 .ديحوتلا ةقيقح ىلإ مههجو تزتها اذإف ‹ مهبولق راتوأ ىلع اهب عفويو

 نعو « قلخلا ىف ةزجعملا هللا ةردق نعو «نوكلا ىف هللا تايآ نع مهثدحي ناك

 . خلا . .خلإ . . بيغلل هللا ملع نعو ‹ ريبدتلاو قزرلا نعو ءةتامإلاو ءايحأإلا

 هللا مكلذ .ىحلا نم تيملا جرخمو تيملا نم ىحلا جرخي ىونلاو بحل ا قسلاف هللا نإ

 زيزعلا ريدقت كلذ ءانابسح رمقلاو سمشلاو انكس ليللا لعجو حابصإلا قسلاف .نوكفؤت ىنآف

 انلاصف دق ءرحبلاو ربلا تاملظ ىف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج ىذلا وهو .مسيلعلا
 انلاصف دق «عدوتسمو رقتسمف ةدحاو سفن نم مكأشنأ ىذلا وهو .نوملعي موقل تايآلا

 هنم انج رخأف ءىش لک تابن هب انجرخآف ءام ءامسلا نم لزنآ یذلا وهو .نوهقفي موقل تايالا

 نوتيزلاو بانعأ نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو ابكارتم ابح هنم جرخن ارضخ
 موقل تايآال مكلذ ىف نإ «هعنيو رمثأ اذإ هرمث ىلإ اورظنا .هباشتم ريغو اهبتسشم ناسمرلاو
 . ‹)‰نونمۋي

 اغئاس اصلاخ انبل مدو ثرف نيب نم هنوطب ىف امن مكيقسن ةربعل ماعنألا ىف مكل نإو

 ةيآال كلذ ىف نإ .انسح اقزرو اركس هنم نوذختت بانعألاو ليخنلا تارمث نمو .نيبراشلل

 «نوشرعي امو رجشلا نمو اتويب لابجلا نم ىذختا نأ لحنلا ىلإ كبر ىحوأو .نولقعي موقل
 هيف هناولآ فلتخم بارش اهنوطب نم جرخی اللذ كبر لبس یکلساف تارمثلا لک نم یلک مٹ

 . "نوركفتي موقل ةيآل كلذ ىف نإ .سانلل ءافش

 )١( ]ماعنألاةروس ۹٩-1۹٩] , ) )۲لحنلا ةروس ٦٦1 -1۹[ .
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 ةفطنلا انقلخ مث .نيكم رارق ىف ةفطن هانلعج مث «نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انقلخ دقلو ل

 رخآ اقلخ هانآشنأ مث امحل ماظعلا انوسكف اماظع ةغضملا انقلخف ةغضم ةقلعلا انقاخف ةقلع

 . ) هک نیقلاخلا نسحأ هللا كرابتف

 .رادقمب هدنع ءیش لکو دادزت امو ماحرألا ضيغت امو «یٹنآ لک لمحت ام ملعی هللا ل

 ر٠ نمو ل رهج نمو لولا رسأ نم مكنم ءاوس ءلالا ريبكلا ةداهسشلاو بيغلا ملاع

 نإ .هللا رمآ نم هنوظفحی هفلخ نمو هي دپ نیب نم تابقعم هل .راهنلاب براسو لیللاب فختسم

 نم مهل امو «هل درم الف اءوس موقب هللا دارآ اذإو « مهسفنأب ام اوریغی یتح موقب ام ریغب ال هللا

 دعرلا حبسيو .لاقثلا باحسلا ئشنيو اعمطو افوخ قربلا مكيري ىذلا وه .لاو نم هنود

 وهو هللا يف نولداجي مهو ءاشي نم اهب بيصيف قعاوصلا لسريو «هتفيخ نم ةكئاللاو هدمحب
 . ") «لاحعملا ديدش

 ءاهقامعأ ىلإ لخدتف ءاهتتحش لكب مهسوفن ىلإ لصت اهلك تايآلا هذه تناكو

 : بیجتستف . .ازه اهزهتف
 نيذلا دولج هنم رعشقت ىناشماهباشماباعك ثيدسحلا نسحأ لزن هللا #

 نم هب ىدهي هللا یده كلذ .هللا ركذ ىلإ مهبولقو مهدولج نڍلت مت «مهبر نوشخي
 , ...Pe ءاشي

 .اهبناوج لك نم ةذف مهتباجتسأ تناكو

 ىف هب مهبولق تقلعتو «هلاوتبخأف «هردق قح هوردقف هللا ةمظعب مهبولق تألتما
 لک یف ‹ جرفلاو قيضلا ىف ‹ةدشلاو ةعسلا ىف «هركلاو بحلا ىف «ءاجرلاو فوغلا

 . لاح لك فو ةظحل
 نيذلا بابلألا ىلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نإ #

 ام انبر «ضرأآلاو تاوامسلا قلخ ىف نوركفتيو «مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذب

 ىو «هتيزخآ دقف رانلا لخدت نم كنإ ابر .رانلا باذع انقف «كناحبس الطاب اله تقلخ

 موب انزخت الو كلسر ىلع انيدعو ام اننآو اير هراربألا عم اتفوتو انتاعيس انع رفكو اتيونذ

 , 4, .مهبر مهل باجتساف ءداعيلا فلخت ال كن ءةمايقلا

 . [١١-۸]دعرلا ةروس (۲) . [ 1۲-1٤ ]نونمۇملا ةروس (1)

 , ۹٥[ ۹۰ ]نارمع لآ ةروس )٤( . [۲۳ ]1 رمزلا ةروس (۳)

۳۸ 



 تابح ىلع الو «داروألاو راكذألاب الو «ناسللاب احيبست ركذلا اذه نكي ملو

 .حباسملا

 ۱ (مهيولج یلعو ادومقو اما طم ةظحل لك ىف مهبولق ىفارضاح هللا ناك اإ

 ا اا . ربدیو یطعی یذلا وه هللاف ایش

 ةيرذلا نوديري اوناك نإ . طسبيو ضبقي ىذلا وه هللاف قزرلا ىف ةطسب نوبلطي اوناك نإ
 طلسي ىذلا وه هللاف مهءادعأ نوشخي اوناك نإ .ءاشي نمل ةيرذلا بهي ىذلا وه هللاف

 ةظحللا ىف الإ مهئادعأ ةضبق نم اوجرخي نلو ءاهديري ةمكحل ءاشي نم ىلع ءاشي نم
 ءاشي نم كلملا ىتؤي ىذلا كلملا كلام وه هللاو . .هللا هردقي ردقبو « هللا اهردقي ىتلا

 : ریدق ءىش لک ىلع وهو رمألا هديب ءاشڀ نم لڏڀو ءاشي نم زعيو ۰ ءاشڀپ نمم هعرنيو

 لذتو ءاشت نم زعتو « ءاشت نمم كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا ىتؤت كلملا كلام مهللا لق #

 راهنلا جلوتو راهنلا ىف لسيللا جلوت «ريدق ءىش لك ىلع كنإ ريحلا كدسيب «ءاشن نم

 , ٩ هه تاسح

 . .ههاجت هللا دجو هرعاشم هب تهجوت وأ «هرصب ناسنإلا هجو امثیح الکهو

 تتآف . .اهقامعأ ىتح ةقيقحلا هذهب مهبولق تألتما نيذلا مه لئاوألا نوملسملاو
 !؟هللا ةعاط الإ اهرامث لهو . .اهرامث

 هاجت دبعلا فقوم نوكي فيكف . . طيحملا لئاهلا وحنلا اذه ىلع ةيهولألا تناك اذإ
 ر

 قحا مهساسحإ . .هيلع ناك ىذلا وحنلا ىلع ليجلا كلذ لعج ىذلا وه . .

 ةردقواريبدتو املع "ف لك يحل ءرداقلا يلغملا «قحما لوا ةلماكلا ةيدوبعلا

 : .ةرفغمو ةمحرو اتوربجو اكلمو ةنميهو ًاظفحو ةئيشمو

 اهكلي ىذلل مهحاورأو مهبولقو مهسفنآ نوملسي ديبعلاو . .ديبعلا مهو . .هللا وه
 ميلستلاو ةعاطلاو ناعذإلا نم ديبعلا فرصتي امك كلاما هاجت نوفرصتيف . .اقدصو اقح
 . عوضخلاو

 ! هلل ةيدوبعلا نسحي نم الإ اهيل هبلإ دوعصلا نسحي ال ىتلا ةمقلا ىإ نوصي اعر

 ىفو ءاهمامت ىلع نوكت ال اهنإ ! سوفنلا ةقيقح ةقيقح وه هنكلو . . بيجع رمألا اذه نإ

 . [٦۲۔٥۲] نارمع لآ ةروس (۲) , [۱۹۱ ] نارمع لآ ةروس (۱)

۳۹ 



 .اهقلاخ هات حيحصلا اهعضو ىلع ةميقتسم نوكت نيح الإ ءاهالعأو اهتالاح نسحأ

 (اهسورت» نم «سرت ١ لك نوكي ىتح سلسلا لهسلا ىعيبطلا اهنارود رودت ال ةلآلاك

 وأ ةكرحلا نع فقتف هعضوم نع ائتان اهنم ءىش نوكي الو « حيحصلا هعضو ىف
 .اهتوود یف برطضت

 ؟هقلاخ هاجت ناسنإال حيحصلا عضولا امف

 ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو ةفاك ملسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا اهيأب ل
 , )٩۱ هک نیبم

 نم ءزج لک نوکی ثیحب . . مکنم سفن لک ةفاکب . . مكسفنأ ةفاكب هللاوملستسا
 !مالسإللا وه اذهو . . هلل املستسم مكسوفن

 لضفأ ىفو «مكتالاح یفصأ یف نونوکت !نییلع یلعأ یف نونوکت؟ ذئدنعو
 كشوت ىذلا ناسنإلا . . ضرألا ىلع ناسنإلل ةعاطتسم ةروص ىلعأ ىفو « مكتالاح
 ! ةكثاللا هحفاصت نأ

 ؟هلل سانلا ديعأ وه ةيرشبلا خيرات ىف رشب مظعأ نوكي نآ نذإ بجع نم له

 هناحبس هب هتيدوبع قصلأ نأب برقلا دشأ هيلإ هبرق هنأب هيلع هللا ني ىذلا وه
 : یلاعتو

 هلوح انكراب ىذلا ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسم ا نم اليل هدبعب ىرسأ ىذلا ناحبسإل#
 . " «ريصبلا عيمسلا وه هنإ انتايآ نم هيرنل

 «ةعفرلا ةادأو «برقلا ةادأ ىه تناك ىتلا ةفصلا زربأ بيرقتلا تاظح مظعأ ىفف
 . يركتلا ةادأو

 مهدشأ وه هدنع مهمركأ نوكيف «هنودبعتي ام رادقمب هدابع مرکی « مرک بر هنإ
 : هل ةيدوبع

 . ٩ # مکاقنآ هللا ددع مکمرکآ نإ

 نم عضو لک یفو ‹ضرألا ىفو تاوامسلا ىف اقح ميركلا وه هللا دنع ميركلاو
 .هتالاح نم ةلاح لكو هعاضوأ

 )١( ]ءارسأإلا ةروس (۲) . [۸*۲]ةرقبلا ةروس ١[ .

 ) )۳تارجحلا ةروس ۱۳1] .
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 نم نرق ریخ اوناکف . مهنع هللا ىضر ماركلا ةباحصلا بولق هتعو ىذلا وه اذهو

 .هلل مهتيدوبع ىف اوقدص ام رادقمب . .هلل مهنيد ارصلحخآ ام رادقمب «نورقلا

%F $F %## 

 ةغالبلاو فصولا ةقدب بولقلا زهي اثيدح رحخآلا مويلا نع مهثدحي نآرقلا ناكو
 اهنأك . . مهنيعأ هاجت ةظحللا اهنوري مهنأك ةمايقلا دهاشم نوشيعيف « ريبعتلا ىف ةزجعملا

 .روظاملا لبقتسملا ال دوهشملا رضاحلا ىه

 ةعور نم كيلإ ليخي ىتح ةمايقلا دهاشم كل فصي لظي . . نآرقلا ةيصاخ كلت

 نأو « ركذتي ايضام تحبصأو تضقناو تضم دق نآلا اهايحت ىتلا ةايحلا نأ فصولا
 : اهقئاقد لكب ةفوصوملا ةيحلا دهاشملا هذه وه رضاحلا

 اولک .ميححلا باذع مهبر مهاقوو مهبر مهاتآ ام نيهكاف .ميعنو تانج ىف نوقتملا نإ #

 اونمآ نيذلاو .نیع روحب مهانجوزو ةفوفصم ررس ىلع نیئکتم .نولمعت متنک ام اینه اوہرشاو
 بسک ام یرما لک .ءیش نم مهلمع نم مهانتلآ امو مهتیرذ مهب انقل نایاب مهتیرذ مھتعبتاو

 فوطيو .ميثأت الو اهيف وغل ال اسك اهيف نوعزانتي .نوهتشي امن محلو ةهكافب مهانددمأو .نيهر
 لبق انك انإ اولاق . نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو .نونکم ؤلؤل مهنأك مهل ناملغ مهيلع
 ربلا وه هنإ «هوعدن لبق نم انك انإ .مومسلا باذع اناقوو انيلع هللا نمف.نيقفشم انلهأ ىف
 12 ه(ميحرلا

 دراب ال «مومحي نم لظو «میمحو مومس یف ؟لامشلا باحصأ ام لامشلا باحصأو

 :نولوقي اوناسکو «ميظعلا ثدحلا ىلع نورصي اوناكو «نيفرتم كلذ لبقاوناك مهنإ .میرک الو

 ‹نيرخآلاو نيلوألا نإ :لق !؟نولوألا انؤابآ وأ ؟نوثوعبمل انئأ اماظعو ابارت انكو انتم اذئأ

 نم رجش نم نولكآل «نوبذكملا نولاضلا اهيآ مكنإ مث .مولعم موي تايم ىلإ نوعومجل
 موي مهلزن اذه «ميهلا برش نوبراشف «ميمحلا نم هيلع نوبراشف «نوطبلا اهنم نوئلامف «موقز
 )٣ ه# نیدلا

 ىلع تاملكلا عقوب سحت ةحتفتملا بولقلا نكلو . . نآرقلا ةيصاخ كلت . . معن
 «ةلماك اهب رثأتتف «ةلماك ةنحشلا ىقلتت اهنإ . . بولقلا نم اهريغ نع فلتخپ وحن
 . قامعألا ىلإ رثألا ىرسيو

 ىهف «دشأ هللا مالكب اهرثأت ناك نأ ءهلل بولقلا هذه مالستسا قدص نم ناك دقل

 رحآل ةهجوماهنآ ال ءايصخش اهيلإ ةهجوم اهنآ ىلع هللا مالك نم ةملك لك ىقلتت

 ٤١ -٠١١[. ]ةعقاولا ةروس (۲) . ١۷-۲۸[ ]روطلا ةروس )١(

٤١ 



 «ةنانسو ىهو مالكلا ىقلتت ىتلا ةيفاغلا بولقلل ثدحي امك ‹دیعب نم جرفتت یهو

 ! تاربنلا حضاو ريغ امهبم «ىدصلا عجرك اهسح ىف نوکیف

 مهدشتف ‹ مهنيعأ هاجت اهدهاشم نوشياعي . رضاح اهنأك مهسح ىف ةرخآلاو اوشاع

 ىف مهلقثي امن نيففخمتم اهيلإ ريسلا نوذغيف ءاهيلإ نوقاتشيف دلانا فيفشلا اهميعنب ةنجلا
 ريخ نإف اودوزتو ل قيرطلل حلصي ىذلا دازلاب نيدوزتم ءايندلا ةايحلا عاتم نم قيرطلا

 نولواحيف ءاهيف اوعقي نأ نورذحيف عّورملا اهباذعب رانلا مهبهرتو ١ (ىوقتلا دازلا
 عوقولا ةفاخم لالحلا راشعأ ةعست كرتن انك ١ : بيهللا نم اوجنيل ىدملا ىصقأ ىلإ داعتبالا

 . ؟مارحلا یف

 رع ‹ تقؤم ینادجو رثأت درجم نکی مل . .مهسح ىف رحآلا مويلا عقو ناك كلذكو

 ةظح لك یف ‹ مهنيعأ هاجت تباث ءىش وه امنإ «هورذتو هب فصعتف تاوهشلا حاير هب

 ام نوشاحتيو «ةدجلا نم مهبرقي ام نولمعيف «هتيؤرب نورثأعي ةظح لك ىفو «هنوري
 - مهبولج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي مهو مهؤاعد ناك كلذل . رانلا نم مهبرقي

 : تايآلا هفصت ىذلا وحنلا اذه ىلع

 انبر :'ضرألاو تاوامسلا قلخ ىف نوركفتيو مهبونج ىلعو ادوسعقو امايق هللا نوركذي
 امو «هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنإ انبر .رانلا باذع انقف «كناحبسس «الطاب اله تقلخ ام

 انل رفغاف انبر ءانمآف مکہرب اونمآ نآ ناموالل یدانی ایدانم انعمس انن انبر .راصنآ نم نیلاظلل

 موي انزخت الو كلسر ىلع انتدعو ام انتآو اثبر « راربألا عم انفوتو «انتاثيس انع رفكو انبونذ

 . ١ داعيملا فلخت ال كنإ ةمايقلا

 ؟هذه ىتظحل ىف اذه یفقوم یف ینم هللا هدیری یذلا ام : هسفن لاسی ةظعلل لک یفو

 .رانلا نم ارارفو ةنجلا ىلإ اقوش «هنم هللا هبلطي اب مايقلا ىلإ عرسأ باوحلا فرع اذإف
 زفاحلا ركذلا . .مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا هب نوركذي ىذلا ركذلا وه اذه ناكو

 ىهتنيو كانه ادبي ىذلا « حباسملاو راكذألاو داروألا ركذ ال «تاريخلا ىف ةعراسملا ىلإ
 ! كانه
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 : هتنتف ىف عوقولا نم مهرذحيو « مدآ عم ناطيشلا ةصق نع مهثدحي نآرقلا ناكو

 . ٤۱۹۔۱۹۱ ]نارمع لآ ةروس (۲) . [۱۹۷ ]ةرقبلا ةروس (1)

۲ 



 امهيريل امهسابل امهنع عزني ةنحلا نم مكيوبأ جرخآ امك ناطيشلا مكننتفي ال مدآ ىنب ای
 نيذلل ءايلوأ نيطايشلا انلعج انإ .مسهنورت ال ثسيح نم هليبقو وه مكاري هنإ .امهتآوس

 . ‹ ‰نونمۇي ال
 مهل ندعقأل ىنتيوغأ امبف لاق «نيرظنملا نم كنإ لاق «نوثعبي موي ىلإ ىنرظنآ لاق #

 دج الو مهلئامش نعو مهنايآ نعو مهفلخ نمو مهيديأ نيب نم مهنيتآل مث «ميقتسملا كاطارص

 . " & نيركاش مهرثکأ

 ءاضورفم ابيصن كدابع نم نذخنأل : لاقو ءهللا هنعل ءاديرم اناطيش الإ نوعدي نإو #
 ذختب نمو «هللا قلخ نريغيلف مهنرمآلو ماعنألا ناذآ نکتبیلف مهنرمآلو ‹مهنينمألو «مهنلضألو

 الإ ناطيشلا مهدعي امو مهينيو مهدعي .انيبم ًانارسخ رسخ دقف هللا نود نم اّيلو ناطيشلا

 . ) «ارورغ

 مهفلخ نمو مهيديأ نيب نم مهيتأب ادوهشم ايئرم مهسح یف مسجتی ناطیشلا ناکو
 . . تاوهشلا نماوك ريشتسيو ةيصعملاب مهل سوسوي « مهلئامش نعو مهنايآ نعو
 اوناك .نالفغلا ىلع الإ لخدي ال هنأل «ةظقي ىلع امئاد اون وكي نأ نولواحي اوناكف

 اقيرط هل دجي الف «هودسي وأ مهيلإ ناطيشلا قيرط اوقيضيل تاعاطلاب هللا ىلإ نوبرقتي
 كلذ اودسي نأ اضيأ نولواحي كلذ عمو «لمنلا بيبد نم ىفخأ وه اميف الإ مهيلإ
 أ قيرطلا

 مهبر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ .ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف #

 . ٩ «نوکرشم هب مه نیذلاو هنولوتي نیذلا ىلع هناطلس امن «نولکو تی
 4 و و

 : هللا الإ هلإ ال تايقالخأ نع مهثدحي نآرقلا ناكو

 «نوضرعم وغللا نع مه نيذلاو «نوعشاخ مهتالص ىف مه نيذلا ‹نونىمۇملا حلف دق

 تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو ء«نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو

 مهتانامأل مه نيذلاو ءنوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف «نيمولم ريغ مهنإف مهنامأ

 نوثري نيذلا ءنوثراولا مه كئلوأ «نوظفاسحي مهتاولص ىلع مه نيذملاو «نوعار مهدسهعو

 . ° «نودلاخ اهيف مه سودرفلا

 )١( ةروس (۳) . [1۷-۔٤٠١ ] فارعألا ةروس (۲) , [۲۷ ] فارعألا ةروس النساء]٠١٠١.١١١[.
 )( لحنلا ةروس ] ۹۸-۱٠٠١] , ) )6.[1۱-۔! ]نولمۇملا ةروس
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 .امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعو

 اهباذع نإ منهج باذع اتع فرصا انبر نولوقي نيذلاو ءامايقو ادجس مهبرل نوتيبي نيذلاو
 كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنآ اذإ نيذلاو .اماقمو ًارقتسم تءاس اهنإ .امارغ ناك

 الو قحاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو . اماوق
 نم الإ ءاناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي .اماثأ قلي كلذ لعفي نمو «نونزي

 .اميحر اروفغ هللا ناكو «تانسح مهتائیس هللا لدبي كئلوأف اح لاص المع لمعو نمآو بات

 وغللاب اورم اذإو روزلا نودهشي ال نيذلاو .اباتم هللا ىلإ بوت هنإف اخلاص لمعو بات نمو

 انبر نولوقي نيذلاو ءانايمعو امص اهيلع اورخي مل مهبر تايآب اوركذ اذإ نیذلاو .امارک اورم

 اوربص اب ةفرغلا نوزجي كئلوآ ءامامإ نيقتملل انلعجاو نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزآ نم انل به

 . ') اماقمو ارقتسم تنسح اهيف نيدلاخ ءامالسو ةيحت اهيف نوقليو

 :ةيلهاحلا تايقالخأ نع كلذك مهثدحيو

 مهونزو وأ مهولاك اذإو « نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا «نيففطملل ليول
 . ٩ ‰نورسخیي

 ال الكأ ثارتلا نولكأتو «نيكسملا ماعط ىلع نوضاحت الو « ميتيلا نومركت ال لب الك #

 . " ه امج ابح لالا نوہحتو

 . af) ینغتسا هار نأ < یغطیل ناسنأإلا نإ الک#

 . ° !هدلخأ هلام نأ بسحي «هددعو الام عمج ىذلا « ةزمل ةزمه لكل ليو #

 كلذ دعب لتع < يأ دتعم ريخلل عانم «ميمنب ءاشم زامه «نيهم فالح لك عطت الو

 . ( «#نيلوألا ريطاسأ لاق اننابآ هيلع ىلتت اذ «نینہو لام اذ ناک نآ «مینز

 . ةيلهاحللا قالخأ نع ىهنو

 مهاعد ىتلا ةلضافلا قالحخألا نع مهسح ىف ةلصفنم هللا الإ هلإ ال نكت مل كلذل
 الإ هلإ ال تايضعقم نم ۔ عقاولا ىف ىه امك ۔مھسح یف تناک اھنآل نالا مساب اھیلإ
 . هللا
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 نآرقلا تاهيجوت اهب نوقلتي اوناك ىتلا ةقيرطلا فرعن نيح ۔نذإ بجعن له
 ‹«ةريسلا بتك اهنع انثدحت ىتلا ةذفلا جذامنلا كلت انيأر اذإ لب لوسرلا تاهيجوتو

 ؟ خيراتلا اهاعو ىتلا ةرفولا كلت

 يلإ اهنوكلي ىتلا ةليئضلا ةمقللا اومدقيل ىوطلا ىلع اوتاب نيذلا نم بجعن له
 لزنأف . .هل هومدق ام الإ نوكلي ال مهنآ فيضلا يري ال يتح جارسلا اوأفطأو ‹ مهفيض

 , 4 ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو # : مهيف هللا

 تشع نئل : لاق لاتقلا ىآر املف تارت هدیبو هتیب نم جرحخ یذلا نم بجعن له

 ةنحلا ىلإ اقوش ةكرعملا محتقاو تارمتلا ىقلأف ! لوطي رمأل هنإ هذه نم ىهتنأ ىتح
 ! ؟ دهشتساف

 دهشتسا املف ةنجلا بلطي ماقف ةعيهلا عمسف هسرع ةليل ىف ناك نمم بجعن له
 | ؟ةكئالملا هتلىسغ

 اذه ىلع ام لوقي هدريف فلا نم همسق ةا هللا لوسر هل مدقي نمم بجعن له
 ةنحلا هلخديف . .هقدصيف هللا قدصيو «رخآ عون نم عاتم نع ثحبي هنأل ! كتعياب

 ! ؟ هللا لیبس یف ًادیهش

 هسفنب بهذيف اومانيل اهءانبأ ىهلت زوجعلا ىأر نيح ىكبي رمع نم بجعن له
 ملعي ىتح فرصني الو هديب ماعطلا لافطألل عنصي دوعيو هرهظ ىلع قيقدلا لمحيف
 ! ؟اومانو اوعبش دق مهن

 ال دحل ا هيلع میقي یتح او هللا لوسر ىلع حلی «هسفن هقرؤت زعام نم بجعن له
 ىلع لظتو ءاهيلع دحلا ةماقإ ىف حلت ةيدماغلا نمو ؟ةرافك الب هللا ىقلي نأ قيطي

 !؟بونذلا نم ةيلاخ هللا ىقلت نأ ديرت . .اهدلو مطفت ىتح اهقرافت ال اهتيزع

 ام لک یلع ًایلعتسم «لخد امک متسر یلع لخدی رماع نہ یعبر نم بجعن له

 هجو ىف قحلا ةملكب عدصي ءهللا الإ هلإ الب ازتعم «هاجلاو ناطلسلا نم ةيلهاجلا هكلمت

 ىه اذإف هللا نازيمب اهنزي هنأل ءهسح ىف انزو اهل سحي الو اهبهري ال «ةيتاعلا ةيلهاجلا
 اهبحاص ىلع یلیو «هحمر فرطب اهقزيو «هرامح مادقأب اهسودي نأ قحتست «ةيواح

 ! هللا رمأ

 . [ ۹1 رشحلا ةر وس (۱)
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 ىلع نودشي مورلا نأل ةفيلخلا نم ددملا بلطي صاعلا نب ورمع نم بجعن له

 الو «فالآ ةسمخ الو مهب هدي فالآ ةرشع هنع هللا ىضر رمع هل لسري الف «هشيج

 ماظعلا ماركلا ةف هللا لوسر باحصأ نم ةعبرأ هيلإ لسري اغنإ «ةئامسمح الو افلأ

 !؟ فولألا غلبي ددم مهنأك

 ةهربلا كلت ىف ضرألا نم ةحيسفلا ةعقرلا كلت ىف مالسإلا راشتنا نم بجعن له

 نامزلا نم نرق فصن ىف اقرش دنهلا ىلإ ابرغ طيحملا نم غلبيف ‹نمزلا نم ةريصقلا

 !؟ لاجرلا نم ذاذفألا كئلوأ ىديأ ىلع

 كلت ىف دشتحتو اهلك عمتجت « هاجتا لک یف قراوخلا نم تائمو تائم نم بجعن له

 امنأك ارباعارورم ةريسلا بتاكو خرؤملا اهب رميل ىتح «نمزلا نم ةدودحللا ةرتفلا

 الف هلوح نم ةقهاشلا ممقلا ىريف ةرسيو ةن رظني هنأ كلذ «ىداع ءىش نع ثدحتي
 !! ممقلا نم اهريغ نع اهزيمي ال اذه نأل !!ةمق اهنآب ةمق فصي دوعبي

 9ک ډا ډل

 ؟مهتيرشب نع رشبلا ءالؤه جرخ له
 ؟ةكئالم اوحبصأ له

 . ٩ ؟ «ءاطح مدآ ینب لک :  ب هلوق مومع نم اوجرحخ له

 ! كلذك اوناك ام : الك

 عفاودب ضرألا ىف نوكرحتيو ءرشبلا عفاود مهسوفن ىف لمتعتارشب اونا
 نوففختي نيح رشبلا عفاود ؛ اهالعأو اهتالاح ىفصأ ىف رشبلا عفاود اهنكلو . .رشبلا

 مهنكلو .دوعصلا نم رشبلل حاتي ام ىصقأ نودعصيف ‹ ضرألا ةلقث نم دح ىصقأ ىلإ
 دحلا هيلع ميقأو ىنز نم مهيفو «دحلا هيلع ميقأو قرس نم مهيف رشب هلك كلذ عم

 هللا رفغف ناعمحلا ىقتلا موي ىلوت نم مهيفو «دحلا هيلع ميقآو رمخلا برش نم مهيفو
 . .فلخت نم مهيفو «لقاثتو ًأطابت نم مهيفو «هل

 . (۲4 ةرخآلا ديري نم مكنمو ايندلا ديري نم مكنم# : ىلاعت هلوق هيف لزن نم مهيف

 . '(ضرألا ىلإ متلقاثا هللا ليبس ىف اورفنا مكل ليق اذإ مكل امل : یلاعت هلوقو

 . #لخبي نم مکنمف هللا لیبس یف اوقفنتل نوعدت ءالؤه متنآ اه : یلاعت هلوقو

 . ٠١۲[ ]نارمع لآ ةروس (۲) . ىماردلاو ةجام نباو دوادوبأو دمحأ هج رحأ )١(

 . [۳۸] دمحم ةروس )٤( , [۳۸ ]1 ةبوتلا ةروس (۳)
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 ةعاس ىف هوعبتا نيذلا راصنألاو نيرجاهملاو ىبنلا ىلع هللا بات دقل # : ىلاعت هلوقو

 .ميحر فوءر مهب هنإ مهيلع بات مث «مهنم قسيرف بولق غيزي داك ام دعب نم ةرسعلا

 مهيلع تقاضو «تبحر ام ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىتسح اوفلخ نيذملا ةلالشلا ىلعو

 باوتلا وه هللا نإ ءاوبوتيل مهيلع بات مث «هيلإ الإ هللا نم اجلم الأ اونظو «مهسفنأ
 . )ي ريحرلا

 اوركذ مهسفنأ اوملظ وآ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو # : هللا مهفصو امك اوناک مهنکلو

 .نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو - هللا الإ بونذلا رفغي نمو - مهبونذل اورفغتساف هللا

 رجأ معنو ءاهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو مهبر نم ةرفغم مهؤازج كئلوأ
 ., " #نيلماعلا

 ‹ طوبهلل اونيكتسي مل قماسلا ىوتسملا نع هلقث مهب تطبه اذإف . .نولمعي اوناك

 !نودعصيو . .نودعصيأف . . ديدج نم دوعصلل نولمعي اوداع اغنإ

 دوجو نم مغرلا ىلع ‹ ءىش ىلع عمتجت اال ةرفانتم ةرثانتم لئابق انلق امك برعلا ناك

 ةدحسوو ‹ةفاقثلا ةدحوو <« ةغللا ةدح وو« ضرألا ةدحو نم عمجتلا تاموقم لك

 . تاعلطتلا ةدحوو < تاروصتلا ةدحوو < حيراتلا

 ىنامورلا لالتحالاو ىسرافلا لالتحالا درطل الثم ةيموق ةيضق ؛ مهتايلهاج یف سانلا

 ىف شحافلا ىنغلا نيب قراوفلا بيرقتل ةيعامتجا ةيضق وأ « ةيبرعلا ةريزجلا فارطأ نم

 هذه ريغ وأ . .سانلا ةيباغأ هب لبرستي ىذلا عقدملا رقفلاو سانلا نم ةليلق ةئف ىديأ

 . .ةيلهاجلا تاراضحلا راوطأ نم ةنيعم راوطأ ىف سانلا هل عمتجي نأ نكه ام كلتو

 ةليبق لك لاغتشاو بهنلاو بلسلا تاراغو ةمئادلا تاراثلاو ةيلبقلا ةيبصعلا نكلو

 صاقتنا ىلإ اهيعسو ءاهریغ هب رخافت ام ةزايح ىلع اهصرحو «ةصاخلا اهنوثششب

 ةليبق لاب ىف رطخي ال ارمآ ةنحبلا ةيضرألا اياضقلا هذه ىلع ىتح عمجتلا لعج ءاهريغ

 . جحلا مسوم ىف ىونسلا عمجتلا ةصرف ىف ىتح « لئابقلا نم

 .مالس إلا مهلشتنا كانه نمو

 )١( ةبوتلا ةروس ] ١١۷-1١۸ [ . ) )۲]نارمع لآ ةروس ۱۳١۔۱۳٣ [.
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 تايلهاج نم ةيلهاج ةيأ ىف ثدحي نأ نكي امك ايمرق اعمجت اون وکیل ال مهلشتتنا
 تاذ ةدحوم ةلود مهنم ىشلي مهنم ميعز ةدايق تحت اينطو اعمجت اونوكيل الو «خيراتلا
 ةديقعلا ةمأ مهنم ئشنيل . . خيراتلا ىف اديرف اعمجت مهنم ىشنيل نكلو . .دودحو نايك
 ءسانلل تجرخأ ةسمآ ريخ متنك# : ميظعلا فصولا اذهب اهفصو هللا نم تقحتسا ىتلا

 . 4 هللاب نونمۇتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت
 ةمأ ريخ اونوكيل رثانتملا مهتاتش نم برعلا اهلقتنا ىتلا ةلئاهلا ةلقنلا ظحلي ىذلاو

 نمزلا رمع نم ةرتف ىف لئاهلا لوحتلا اذه نم بخعلا هذخأي نأ دب ال «سانلل تجرخأ
 ! تاظح اهناک

 خيراتلل ىداملا ريسفتلا ةاعد وأ «ةيبرعلا ةيموقلا ةاعد نم نولحمتملا لحمتي دقو

 مورلا درطل ىموقلا عمجتلا ىلع مهسفنأ تاوذ نم نيكيشو اوناك برعلا نإ اولوقيل
 لقت ءاينغألا ىلع ءارقفلا نم «ةيكارتشا » ةروث مايقل وأ «ةريزجلا فارطأ نم سرفلاو
 ٍ نيلوألا ىلإ نيريخألا نم ةدايسلا

 ! تاظحل عضبل هدنع فوقولا قحتسپ ال غراف لحمت وهو

 ‹ةرثانتملا ةيبرعلا لئابقلا نيب ةروظنم رداوب.ىآ هل تناك موعزملا ىموقلا عمجتلا الف
 رداوب ى اهل تناك «ةيكارتشالا ةروشلا د الو ءقالطإلا ىلع ملكتم ىأ هب ملكت الو

 ‹ تلت نورق ةدعل ضرألا عاقب نم اهريغ ىف الو ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةنماك وأ ةروظنم
 ؛اهيف ءاينضألا ىلع ةروثلاب موقيل انماضتم اطبارتم اعم ةليبق ىأ ىف ؟ ءارقنلا » ناك الو
 «ةقبط» مهفصوب مهلك ةيبرعلا ةريزجلا ءارقف لمشي اضيرع اعمجت اوئوكي نأ نع الضف

 . ءاينغألا ةقبط ىلع روثت

 ‹ ةديقعلا ةمأ «ةديرفلا ةمألا » كلت ىف لثمت ىذلا عمجتلا نإف هلك كلذ نع الضفو

 ىف الو «ةقحاللا وأ ةقباسلا « ةيموقلا» تاعمجتلا لك ىف هل ليثم ال ديرف عمجت وه
 لوقلاف «ثيدحلا رصعلا ىف ةيعامتجالا بهاذملا ساسأ ىلع تماق ىتلا تاعمجتلا
 -رسفيال «كاذ وأ عمجتلا اذه ةماقإ ىلع مهسفنأ دنع نم نيكيشو اوناك برعلا نأب

 لك ىف -ةروصلا هذهب .رركتي مل ىذلا «ديرفلا عمجتلا كلذ مايق حص نإ ىتح
 .خيراتلا

 e ۾ ډک

 ؟سانلل تجرح ةمأ ريخ ًاشنأ ىذلا «ديرفلا عمجتلا كلذ نوكت فيك

 راد ىف هب لوسرلا لوح اوعمجت نيذلا لئالقلا دارفألا كئلوأب كش الو أدب دقل
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 رادأو هلوح نم اهلك ةيلهاجلا رجه دق لك . سانلا نويع نع ةيفخ ىف مقرألا نب مقرألا
 وعدت ىتلا ةديدجلا ةهجولا هج وتو ٠ موقلا تاقادصو مدلا ةبارقب هتلص عطقو ‹هرهظ اهل

 «هحراوج لکو هناسلو هبلق اهب دهش یتلا ‹ هللا لوسر دمحم «هللا الإ هلإ ال اهيلإ

 . ةيلهاجلا نيبو هنيب قيرطلا قرفم ىهو ءذالملاو لئوملا ىه اهب دهش ذنم هل تحبصأو

 عونب مهبولق تمحتلاو «هلك مهنايكب اوقتلا دقف ةه هللا لوسر لوح اوقتلا نيحو

 هنإ .ةديقعلا قاطن جراخ ةقيقحلا ىف هل دوجو الو « لبق نم هوفلأي مل طابرلا نم ديدج
 . هللا لوسر ىف ءاقللاو ءهللا ىف ءاقللا

 ئش ىأ ىلع نكلو . تاقادصو ةبحص اهنيب موقتو « ىقتلت ةيلهاجلا ىف سانلا نإ
 ؟ سانلا ىقتلت

 . . تاوهشلا ءاقلامإو ء(ةكرتشملا حلاصملا » امإو ءمدلا ةبارق امإ اهنإ

 !ماحتلالا دح ىلإ لصت ال ۔ تقصالتو تبراقت امهم ۔ اھنإف مث نمو

 بلقلا نيب ازجاح ميقت ىتلا «انألا» بوذت ال تالصلا هذه نم ةلص لك ىف
 اجايس ميقي ناسنإ لكف .راكفألاو لوقعلا تقالت وأ داسجألا تقالت نإو «بلقلاو
 ىقتلت مث نمو «هتاذ اهيلع ةلمتشملا «انألاب » هيف سحي ىذلا مجحلل عستي «هسفنل انيعم
 لوح مهنم لك نم بوصنملا حايسلا كلذ دودح ىف نكلو ‹ براقتتو ةفلتخملا تاوذلا

 «مزاللا نم رثكأ تبرتقا ذإ تاوذلا كلت رفانتت مث نمو . هيبنج نيب اهسحي ىتلا «انأل»
 ! كاكتحالا اهنيب ًأدبيو

 فئازلا جايسلا كلذ بيذي هنأل «رفانتلا كلذ هيف ثدحبي ال طابرلا نم دحاو عون

 ثدحي ىتح برتقتو برتقت بولقلا لظت مث نمو «هسفن لوح ناسنإلا هبصني ىذلا
 طيحم ىف ناسنإو ناسنإ نيب اطابر سيل هنأ كلذ ! ةديقعلا طابر وه كلذ . .ماحتلالا
 الخ «هلل دعو هلل دېع نیب «هللا یف طابر هنکلو < ضرألا تاقالع ىلعو «ضرألا

 براقتلا نع بولقلا زجحي ىذلا «ىفخلا وأ« رهاظلا ربكلا كلذ نم امهابلق
 ضرألا لغاشمو «ةبيرقلا سحلا لغاشم ريغ رخآ ءىشب امهابلق التماو «ماحلالاو
 .ءامسلا نع ةعطقنملا

 ءاقللا ثدح نبيح ةَ هللا لوسر لوح بولقلا كلت دحو ىذلا وه طابرلا كلذ

 ‹ ال هللا لوسر بح ىف اهؤاقل اماحتلا اهداز مث «تمحتلاف «تباحتف « هللا یف اهنیب
 ! خيراتلا هنع ثدحتي ىذلا بيجعلا ءاخإلا كلذ تحاأتف

 ءانثأ امهنيب لصفتف « قيرطلا ىف مهنم نانثالا ريسي مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ناك
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 ىتلا ةظحللا كلت نم هيلإ اقوش رخآلا ىلع امهدحأ ملسيف نادوعيف «ةرجش ريسما

 ! قيرطلا ىف امهنيب تلصف
 رهو «ةرحخآلا رادلا ىف لب هللا لوسر قارف ىف ركف هنأل انزح ةباحصلا دحأ ىكبو

 عم كئلوأف لوسرلاو هللا عطي نمو :  هيف هلوق هللا لزنآف ءايندلا ىف هقارف قيطي ال
 كئلوآ نسحو «نيلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نريبنلا نم مسهيلع هللا معنأ نيذلا
 . )٩ هاقيفر

 نم امهنيب ام باذف ‹«جرزخلاو سوألا نيب ىحخآ ةنيدملا ىلإ طب لوسرلا رجاه الو
 كلذ امهنيب راصو ءهللا الإ هملعي ال ىذلا نمزلا نم ىدملا كلذ رمتسا عارصو عازن

 فلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو]» : مهيلع هب هللا نم ىذلا ءاخإلاو فلآتلا

 . (%۲ اناوخ| هتمعنب متحبصأف مکبولق نیب

 ثيح « خيراتلا ىف ةديرفلا ةبيجعلا ةاخاؤملا كلت راصنألاو نيرجاهملا نيب ىخآ مث

 مازلإ ريغ نعو ء«رطاخ بيط نع نيرجاهملل نوكليي ام رطش نع نولزانتي راصنألا ناك
 : مهيف هللا لزنأ ىتح مهسفنأ ىلع انايحأ مهنورثؤيو « لب هلوسر الو هللا هب مهمزلآ
 مهرودص ىف نودجي الو «مهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم نايإلاو رادلا اوءوبت نيذلاوإ
 كئلوأف هسفن حش قوي نمو «ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو ءاوتوأ ام ةجاح
 © ه نوحلفملا مه

 اذه ىلع هثشني نأ رخآ طابر كلي الو ءةديقعلا طابر هئشني ىذلا بحل ا كلذ هنإ
 جايسلاب مدطصي ال هنأل «ماحتلالا ةجرد ىلإ لصي ىذلا فيفشلا قيمعلا قيثولا وحنلا
 . ةيرشبلا تايلهاج ىف اهتاذ لوح «انألا» هميقت ىذلا فئازلا

 ةاحخاؤم الو «فيرشاو « فيرش ١ نيب موقت ةيقبط ةاحاؤم ةاحاؤملا كلت نكت ملو

 « ملسم » نيب ةاخاؤم تناك امنإ . . ىبرعو ىبرع نيب ةرورضلاب موقت ةيقرع وأ ةيموق
 عضولا وأ ىداصتقالا عضولا وأ ةغللا وأ نوللا وأ سنجل ا نع رظنلا فرصب ؟ملسم»و

 بولقلا طبرت . © (ةوخإ نونمؤملا اإل :اهنع هللا لاق ىتلا ةوحألا اهنأل ء ىعامتجالا
 . رخآ طابر لك نع رظنلا فرصب نالا طابرب

 نب ةجراخو ركب ىبأ نيبو «ديز .هالومو هزمح همع نیب لو لوسرلا یخآ دقف
 ترهص ىتلا ةديقعلا ةقتوب ىف ىقتلاو . . حابر نب لالبو ىمعثخلا ةحاور نبا نيبو «ديز

 )١( ]نارمع لآ ةروس (۲) . [ 1۹ ] ءاسنلا ةروس ۱١۳[ ,

 ) )۳رشحلا ةروس ] ٩ [ )٤( تارجحل ا ةر وس ] ٠١ [ .
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 ‹ ىسرافلا ناملسو «ىمورلا بيهصو « ىشبحلا لالب ةغللاو نوللاو سنجل ا قراوف لك

 لوسر لاق لب . مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا رئاسو ىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأ عم

 یضر لالبو ركب ییآ نع هنع هللا یضر رمع لاقو ١ «تیبلا لآ اعم نامل لک للا
 . «انديس قتعأو انديس ركب وٻأ » :امهنع هللا

 تجرخأ ةمآ ريخ متنك) : هناحبس اهقلاخ اهنع لاق ىتلا ۲ةمألا » ىهاهنإ
 .سانلل

 تاعمجت نم رخآ عمجت ىأ ىف ققحتي مل ىذلا ىقيقحلا اهانعم ىف ةمألا اهنإ

 . خيراتلا

 . ةيقيقحلا اهتروص ىف ةمألا ىشني ىذلا ىقيقحلا طابرلا تاذ . . ةديقعلا ةمأ اهنإ

 رأ مهعمجت رشبلا نم ةعومجم ىلهاجلا عامتجالا ملع اهفرعي امك ةمألا تسيل
 هذهف .ةكرتشم حلاصمو «ةكرتشم حلاصمو «كرتشم سنجو «ةكرتشم ةغلو « ةكر تشم

 !كلذك ناويحلا اهلثم ىلع عمتجي ىتلاو ءاهيف ناسنإلل رايتخا ال ىتلا رصانعلا ىه اهلك

 هتاذب نوكي نأ ةقامحلا نمو ء«هسفنل ناسنإلا هريختي ال رمأ ةنيعم ضرأ ىف داليملاف

 وه ناسنإلا اهيف دلو ىتلا ضرألا نم ةعقبلا ةغل ذاختاو !رشبو رشب نيب لضافتلل الحم
 اعضوم هتاذب نوكي نأل لاجم الف مث نمو ءهسفنل ناسنإلا هراتخي ال كلذك رمأ

 رایتخا ال هیقباسک رمآ وه نیم سچ یا دلو اب ۔ءاہتتا او !رشہو رشب نیہ لضافتلل
 ةیاہاج اھنم لخت مل یتا (نوللاب أ ) سنجل اب لضافتلا ةقامح نع الضف « هيف ناسنإلل

 ىهف «ةكرتشملا حلاصملا» امأو . نيرشعلا نرقلا ةيلهاج ىتح خيراتلا تايلهاج نم

 اناعطق نوكتف ءاملاو ألكلاو بشعلا ىلع ىقتلت نيح اهلثم ىلع مئاهبلا ىقتلت ةجيشو

 ناعطقلا نم «ةكرتشملا اهحجلاصم)» ددهي نم عم ةيداعتم « ضعب عماهضعب ةفلآتم

 نوعمجتيو اهيلع نوقتلي ىتلا « ميقلا» ىلع نييمدآلا نيب لضافتلا نوكي اغنإ ! ىرحخألا

 یھ رخآ ۍش لک لبق . .هذهو . .اهلیبس یف نودهاجیو اهیلع نوصرحیو اهلجأ نم
 "ايس اهباع موقت نأ قحتست يتلا ميقلا اهنأل «؛ةمألا وكت ن نک یتلا ةجيشولا
 وأ كرتشم رحخآ ءىش ىأو سنجل او ةغللاو ضرألا نع رظنلا فرصب «ناسنإلا

 يه «ناسنإلا ةا هيلع رقت نأ نكي ام ىلعأ ىهو «ةديقعلا نوكت مث نمو . . كرتشم

 لك اهتت ىوضنت مث . .ةريخلا ةمألا . .ةيقيقحلا ةمألا اهبلع موقت ىتلا ةيقيقحلا ةجيشولا
 دفاور هذه نوكتف «مدلا ةبارقو سنجلاو ةغللاو ضرألا تاقالع . . ىرحألا تاقالعلا

 : ٥۹۸( /۳) كردتسملا یف مکاحلا هاور (۱)
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 ىف ۔اهلك تعمتجا ولو -ةمألا نوكت ىتلا ىه نوكت ال اهنكلو «تدجو اذإ ةيفاضإ
 ىه اهلك ىرخألا طباورلا تباغ ولو ۔اهدحو ةديقعلا نوكت امنيب «ةديقعلا بايغ
 نوكتف ناهيإلا طابرب طبارتتو ةديقعلا ةوخآب ىخآتت ةمأ هلوح نوكتت ىذلا طابرلا

 یعادت وضع هنم یکتشا اذإ دحاولا دسجل اکو ءاضعب هضعب دشی صوصرلا ناینبلاک
 . " رهسلاو ىمحلاب دسجلا رئاس هل

 لوعملا ىهو ةربتعملا ىه اهنآ عضوم نم رثكأ ىف نآرقلا هبن ىتلا ةجيشولا ىه كلت
 . مصفنت ال ىه ىقبتو اهلك ىرحألا طباورلا مصفت ىتلاو «اهيلع

 : ىلاعت هلوق ءاج حون ةصق ىفف

 لاق .نیمکاحللا مکحأ تنآو قحلا كدعو نإو یلهآ نم ینبا نإ بر لاقف هبر حون یدانو 8

 نأ كظعأ ىنإ «ملع هب كل سيل ام نلأست الف «حلاص ريغ لمع هنإ «كلهأ نم سيل هنإ حون اي

 ىل رفغت الإو «ملع هب ىل سيل ام كلآسآ نأ كب ذوعآ ىنإ بر لاق .نيلهاجلا نم نوكت

 . (۳) #نیرساخلا نم نکا ینمحرتو

 : لوقلا هيلع قبس نم الإ نافوطلا نم هلهأ وجني نأ لبق نم حون دعو دقف

 لوقلا هيلع قبس نم الإ كلهآو نينثا نيجوز لك نم اهيف لمحا انلق روئتلا راف اذإ ىتح#
 . ٩ لیلق الإ هعم نمآ امو نمآ نمو

 هكردأف «ىبأف ةيجانلا ةنيفسلا ىف بكريل-لزعم ىف ناكو  هنبا حون اعد دقلو
 : نافوطلا

 انعم بکرا ینہای :لزعم یف ناکو هنبا حون یدانو ‹ لاہلاک جوم یف مهب یرجت یهو
 هللا رمأ نم مويلا مصاع ال لاق «ءاملا نم ىنمصعي لبج ىلإ ىوآاس لاق .نیرفاکلا عم نکت الو

 . * «نيقرغملا نم ناكف جوملا امهنيب لاحو «محر نم الإ
 ‹ كله نم كلهو ءاجن نم ان دقو ضرألا ىلع ةنيفسلا ثوتساو رمألا ىضق املف

 «هلهأ نم وهو قرغ فيك هبر لاسي حارو «كلاهلا هدلو ىلع حون بلق ةرسحلا تألم
 ! ؟ هيف بير ال قح هللا دعوو «هلهأ وجني نأ هللا هدعو دقو

 ناين مهنأك افص هليبس ىف نولتاقي نيذلا بحي هللا نإ » : ٤[ ةيآ ] فصلا ةروس ىف ىلاعت لوق )١(

 .؟"صوصرم
 هل یعادت وضع هنم یکتشا اذإ دسجلا لثمک مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت ىف نينمؤملا لثم» : اب لوقي (۲)

 .[ ٤۔١٤ ]دوه ةروس *(٤[. )٥( ]دوه ةروس ٥0(-٤۷[ . )٤( ]دوه ةروس (۳)

o 



 ىه اْغنإ . .مدلا ةجيشو تسيل ةيقيقحلا ةجيشولا نأ ىلاعتو هناحبس هللا ههبلي انه

 تمصفنا دقو . € حلاص ريغ لمع هنإ «كلهأ نم سيل هنإ حون اي # :ةديقعلا ةجيشو

 دعي ملو «ىرحخآ ةجيشو لك اهل تمصفناف «نمؤي نأ نبالا ىبأ نيح ةديقعلا ةجيشو

 . هنبا حون ىدانو» حيرصلا ظفللاب نآرقلا دكؤي امك هنبا هنآ عم «هلهأ نم حون نبا

 : ىلاعت هلوق ءاج ميهاربإ ةصق ىفو
 نم نودبعت امو مكنم ءارب انإ مهموقل اولاق ذإ هعم نيذلاو ميهاربإ ىف ةنسح ةوسأ مكل تناك دقل

 . ٩ ¢ هدحو هللاب اونمۇت ىتح ادب ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيبو النيب ادبو مكب انرفك « هللا نود

 ءنايإلا ىلع رفكلا اوبحتسا نإ ءايلوأ مكناوخإو مكءابآ اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ل

 مكجاوزآو مكناوخإو مكؤانبآو مكؤابآ ناك نإ لق .نوملاظلا مه كئلوأف مكنم مهلوتي نمو
 نم مكيلإ بحأ ءاهنوضرت نكاسمو ءاهداسك نوشخت ةراجتو ءاهومتفرتقا لاومأو «مكتريشعو

 موقلا ىدهي ال هللاو «هرمأب هللا ىتأي ىتح اوصبرتف «هلیبس یف داهجو هلوسرو هللا

 . 'نيشسافلا

 ‹ةفك ىف ىلهاجلا عمجتلا تاموقم لك عضي لب «ةفك ىف اهلك مدلا طباور عضيف

 ىلع هذه حجري مث «ىرحخألا ةفكلا ىف هللا ليبس ىف داهجلاو «هلوسرو هللا بحو

 . ميلألا باذعلاب ةينابرلا نيزاوملاب نولي نيذلا رذنيو «كلت

 اناك نإو ۔ نيدلاولا رب ىلع صرح دق هتيناسنإو هتمحر ضيف نم مالسإلا ناك اذإو

 وه ءالولاو .. رخآ ءىش ةمألا هساسأ ىلع موقت ىذلا ءالولاو ءیش ربلاف ۔ ٣ نیک رشم

 هب موقت ىذلا ىحلا رصنعلا وهو «ةديقعلا ةطبار مصفنت نيح الماك اماصفنا مصفني ىذلا

 ولوأو» : ةيفاضإ رصاوأ نوكتف ىرحألا طباورلا ىتأت دقو «ةديقعلا لظ ىف ةمألا

 ‹ةديقحلا ىف ءاقتلالا طرشب نكلو . ““ « هللا باتك ىف ضعبب ىلوآ مهضسعب ماحرألا

 . هيلع الإ ةيقيقحلا ةمألا موقت ال ىذلا

 : هناحبس هلوقب اهقلاخ اهفصو ىتلا ىه ۔ةديقعلا طابر ىلع تماق ىتلا ۔ةمألا كلتو

 لك ىف كلت اهتروصب-رركتت مل ىتلا ىهو (  سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنكإلف
 .خپراتلا

 . [٤۲۔۲۳] ةبوتلا ةروس (۲) . [ ٤ 1ةنحتمملا ةروس (1)

 . ناخيشلا هاور .كمأ ىلص محن :اهل لاقف ةكرشملا اهمآ لصت له ةي لوسر اهنع هللا ىضر ءامسأ تلأس (۳)

 . ۷٥[ ] لافنألا ةروس )٤(

 . ١١١[ ]نارمع لآ ةروس ()
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 اهنكلو «ةريخ اغأ تناكف طابرلا كلذب تطبترا « لبق نم ةنمؤم مأ تدجو <« معن

 اولسرأ نيقباسلا لسرلا نأ مكحب ٠ خيراتلا ىف رودلا ةدودحم مجحلا ةدودحم تناك

 ريخ] هتمآ تناك دقف « ةفاك رشبلا ىلإ لسرأ ىذلا « ةا دمحم امأ .ةصاخ مهموق ىلإ

 . ديرفلا وحنلا اذه ىلع اهج رخو اهقلاخ ةداهشب هلك خيراتلا ىف (سانلل تجرخأ ةمآ

 ىف ىربكلا تاعمجتلا نيبو اهنيب نزاويلف ةقيقحلا كلت نم كش ىف ناك نمو
 حمجتلا اهسأر ىلعو «ةفاقث وأ ةغل وأ نول وأ سنج نم رثكأ تعمج ىتلا «خيراتلا
 ) Common Wealth ثلنونموکلا ) ةيناطيربلا بوعشلا ةطبارو ‹ يدقلا ىف ىنامورلا

 داحتالا) ىسورلا عمجتلاو ( ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ) ىكيرمألا عمجتلاو

 . ثيدحلا ىف ( یتیفوسلا

 ةلماكلا ةدايسلا زكرم ىف « مألا ةلودلا » هيف تناك دقف ميدقلا ىنامورلا عمجتلا امأف

 كلتاهيف مقت ملو . خيراتلا ىف روهشم وه امك ةلماكلا ةيعبتلا حعضوم ىف ىرحألا مألاو
 ىتحو .ةاواسملا مدق ىلع دحاو طابر ىف بوعشلاو مألا كلت عمجت ىتلا «ةوحألا »

 ةوخألا نكت ملف م١٠۳۲ ماع ةيروطاربمإلا ىلع اهضرفو ةيحيسملا نيطنطسق لحد نيح
 ابناج تناك اغإ ء ةينامورلا ةيروطاربم إلا ىف ةايحلا رهاظم لك مكحت ىتلا ىه ةيحيسلملا
 ةوخألا نع دعبلا لك ديعب رخآ ءىش ىلع ةينبم بناوجلا ةيقبو «ةروصلا نم ادحاو
 ةايح ىف هب موقت ىذلا رودلا ةيشماهو < مألا ةلودلل ةيعسبتلا وه « ةاواسملاو

 مألا ةلودلا زدتكتل لاملا . .لاجرلاو لاملاب اهدادمإ نع ةرابع وهذإ «ةيروطاربمإلا

 ةيروطاربمإلا عماطم ليبس ىف -اوتوميلو ۔اولتاقيل لاجرلاو «اهؤارېكو اهماكح فرتيو
 الو ىأر اهل سيل نكلو ! هتاوهشو سدقملا روطاربمإلا عماطم ىرحألاب وأ ءاهتاوهشو
 ىلإ ءامتنالا «فرش ١ لباقم «لذبلاو ةيعبتلا ىوس مألا ةلودلا هاجت فقوم

 ! !ةيروطاربمإلا

 هنأال ةضافإو حرش لك نع انينغي انيعم ادحاو اثداح لعلف «ثلونموكلا » عمجت امأو
 قلطأ ىتلا «تارمعتسملا»و «مألا ةلودلا » نيب هيف ةطبارلا ةقيقح نايب ىف ةلالدلا حضاو

 ! «ةيناطيربلا بوعشلا ةطبار » هيومتلا باب نم اهيلع
 ءارحصلا عقاوم تناك ثيح ةيناثلا ىربكلا برحلا ءائثآ ىف عقو ثداحلا كلذ

 رمألا رقتسا نأ ىلإ « ةبيأو اباهذ «روحملا » تاوفو «ءافلحلا » تاوق اهيلع ىلاوتت ىربكلا
 تاذلاٻ «قربط» ةليدم تناكو .روحملا تاوق دئاق «ليمور» راح دنا دعب ءافلحلا تاوقل

 تحت ةيناملألا تاوقلا تبحسنا تارملا ىدحإ ىفو . نيتوقلا نيب الوادت عقاوملا هله رثكأ

 لبق ماغلألاب ضرألا عرزت ةبحسنملا ةلودلا نأ داتعملا نم ناكو < ةيناطيربلا تاوقلا طخض
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 داتعملا نم ناك امك « ةيزاغلا تاوقلا ىف رئاسخلا نم نكمعم ردق ربكأ ثدحتل اهباحسنا
 لامحلا وأ ةرفنتسملا رمحلا نم اعيطق اوقلطي نأ  لقألا ىلع ءافلحلل ةبسنلاب ۔اضيأ
 دونحلا راسخ لقتو لامجلاو ريمحلا تومتف ءرشبلل ءادف ماغلألا لوقح ىلع ةجئاهلا
 ةيناطيربلا تاوقلا دئاق قلطأ دقف  ةيخيراتلا  ةكرعملا كلت ىف امأ . نكمم ردق لقأ ىلإ
 رمحلا نم الدب ‹ ضيبلا دونجلا مامآ ماغلألا لوقح رجفيل هشيج ىف ىدنهلا قليفلا

 ارهاب اراصتنا « ءافلحلا » رصتناو ۔ ةظحللا هذه ىتح هملعأ ال رمأل ةداتعملا لامجلاو
 ىلع انيلوتسا .ودعلا تاوق ىلع انرصتنا :راصتنالا لجسي ىبرحلا غالبلا ردصو

 !! هرحخآ نع ىدنهلا قليفلا ىنف . ةليلق انرئاسحخ . قريط

 دوسلا نم كانه ضيبلا فقوم هيزاخمو هتآوس نم انيفكيف ىكيرمألا عمجتلا امأو
 . .!ةيحيسملا ىف كلذك ناوخإو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا «ةينطاوم» ىف ناوحخإ مهو
 عونم »ةحاقو ىفاهيلع بوتكمامنيسلا رودو معاطملا ىف تاتفال دجوت كلذ عمو

 دق ضيبلا نم ةعومجم :دهشملااذه ثودح رركتيو «! بالكلاو دوسلا لوحد

 یتح مهمادقآب هنولکریو اضرأ هنوحرطیو هنوبرضی جونزلا نم دحاو لوح اورهمجت
 «سدقملا مهداهج » نم اوهتني ىتح هرهظ مهل رادأ دق ضيبألا ىطرشلاو «هحور قهزت
 ! «لوهجم » دض ثداحلا دیقيف « اورفي مث

 ناطلسلا تاذ مألا ةلودلاف  !ةديقع عمجت هنأ معزي ىذلا-ىسورلا عمجتلا امأو

 ال ‹ىمهو دوجو تاذ عياوت الإ ىه نإ «تاتييفوسلا » ةيقبو ءايسور ىه ىقيقحلا
 حيدملا ليكو «ذيفنتلاو ةعاطلاب الإ رومألا نم رمأ ىف الو ةماع ةسايس ىف كراشت

 تلعف امك هربق شبنب مألا ةلودلا ترمآو كله اذإ ىتح « ةطلسلاب مئاقلا سدقملا ميعزلل
 ناطلسلا رماوأل ايفنت هيلع توعنلا حبقأ ءافضإب كلذك تاتييفوسلا تعراس « نيلاتسب
 لبق ةعنصم تناك ىتلا تاتييفوسلا نم عناصملا عالتقا دح ىلإ رمألا لصوو !!ديدجلا

 مخضألا ىهو ىرقألا ىه نوكتل ايسور ىف اهعضوو «ةديدجلا « ةديقعلا » اهمهدت نأ

 !!ناطلسلا ةبحاص ىهو

 طابرلا نوكي «ةديقعلا نم ةقيقحلا ىف قبلا وأ «ةديقعلا ىلع مئاقلا عمجتلا ىف

 . قالطإلا ىلع رشبلا ةايح ىف طباورلا ىوقأ ءهللا ىف ةرحألا طابر وه ربكألا

 ىقيقحلا ىنعملا ققحت ىدم نوكي «عقاولا ملاع ىف ةوحخألا هذه نم ققحتي امردقہو
 عقاو ىف ىخيراتلا اهلقث نوكي امك «ةمايقلا موي هللا نازيم ىف اهلقث نوكيو « ةمألل
 .ضرألا

 كلذلو « ةوحخألا هذه نم ردق ربكأ ققح ىذلا وه درفتملا ليجلا كلذ نأ كش الو
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 ىف ةيلعافو انزو اهرثكأ ناك امك .٠ . ىنرق مكريخ : هللا دنع انزو لايجألا لقثأ ناك

 .ةيرشبلا خيرات

 .ةايحلا تالاجم نم لاجم لك ىف ةوحخألا كلت ليحلا كلذ ققح دق

 اهققح مث «كلذك راصنألا نيب اهققح امك «مهسفنأ تاوذ ىف نيرجاهملا نيب اهققح

 تقحتسا ىتلاو «خيراتلا اهاعو ىتلا ةعئارلا ةروصلا كلت ىف راصنألاو نيرجاهملا نيب
 : مهيلع اهب هللا نهي نأ

 هللا نكلو . مهبولق نيب تفلآ ام اعيمج ضرألا ىف ام تقفنأ ول .مهبولق نيب فلأو ل

 ۴)  ہیکح زیزع هنإ «مهنیب فلآ

 ناك ىذلاو ءهلك ىحلا اهخيرات ىف ةمألا كلت هب تمستا ىذلإ لفاكتلا ىف اهققحو

 ريغ ةلافك نيرجاهملا راصنألا هيف لفك ىذلا «درفتملا ليحل ا كلذ ىف هروص زربأ ىف

 خيراتلا ىف ةدوهعم

 حعمتجملا عسي ىتح عستي اغنإ «مدلا طباورو ةرسألا دودح ىلع رصتقي ال لفاكت

 ىلع لالا تيب اهقفني ىتلا ةضورفملا ةاكزلا دودح ىلع رصتقي الو . هلك ىمالسإإلا

 ىناعم لمشي امن إو «ىمالسإلا عمتجملا ىف نيجاتحلا ةناعإ ىلع رصتقي ال لفاكت

 ءامدلاو لاومألا ةنايص ىلع لفاكت هنإ . ةيسحلا ةيلاملا ةنوعم لا ريغ ىرحخأ اقافآو ىرحخأ

 ىوقلاو ريقفلاو ىنغلا مهيف ىوتسي ٠ ءاوس دح ىلع عيمجلل ‹ ضارعألاو

 : فيعضلاو

 اذه مكرهش ىف اذه مكدلب ةمرحك مارح مكلاومأو مكضارعأو مكءامد نإ « سانلا اهيأي »

 ٠ (۳) «اله مکموی یف

  J؟مهاندآ مهتمذب یحسیو مهۋامد ًافاکتث نوملسلملا (٤£) :

 ةقثاللا ةناكملا ىلإ رشبلا عفرو . . ضرألا ىف ريغلا رشن ىلع . . ريخلا ىلع لفاكت
 ناسنال اب «4 :

 نوميقيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي «ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونممل او]*
 هلوسرو هللا نوعيطيو ةاكرلا نوتؤيو ةالصلا ٠ (٥) .

 ) )۱لافنألا ةروس (۲) . ناخيشلا هاور ] ٦۳ [ .
 . حيحص دنسب ةجام نبأو « دوادوبأو دمحأ هاور () . عادولا ةجح ىف ةا هللا لوسر ةبطح نم (۳)

 1¥ ]ةبوتلا ةروس )١(
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 ضعب نع «ثدحتلا » ىلإ ةيرشبلا تدتها ىذلا  لفاكتلا نم عيفرلا ىوتسملا اذهو

 ةمأ الإ «لعفلاب هسراي الو « لعفلاب هيلع ردقي ال -ةريخألا اهنورق ىف ةيرظنلا هقافآ
 ىكولسلا اهئانبو ىسفنلا اهئانب نم ءزج هنألو « هيلع مئاق ىساسألا اهنايك نأل «ةديقعلا
 . ءاوسلا ىلع

 نأ ليج یآ یف رشبلل نک ردق رہکأ لفاکتلا اذه نم لوألا ليجلا ققح دقلو
 مهلاومأ رطش نع راصنألا هيف جرح ىذلا ىلاملا لفاكتلا ىف ءاوس ء«هوققحي

 ىذلا « مالسإللا اهب ءاج ىتلا ئدابملاو ميقلا ةنايص ىلع لفاكتلا ىف وأ «نيرجاهملل
 ركاذتن ىأ «! ةعاس نمؤن ىحخأ اي لاعت :  هللا ىف هيخأل ملسملا خألا لوق ىف هفشتست
 لايجأ لقأ ليجلا اذه نوك ىف ازراب هارتو . . عقاولا ملاع ىف اهسرامنل نايإلا ىناعم
 اهرشكأو ‹«ضارعألاو لاومألاو ءامدلل ةنايص اهرثكأو ءاناودعو مئارج اهلك ضرألا

 لجرل رذ وبأ لوقي نأ هيف عقي ىذلاو «هيخأ رعاشمو هيخأ ةمارك ىلع خأ لك نم اصرح
 كيف ؤرما تنأ !؟همأب هتريع : ك هللا لوسر هل لوقيف ! ءادوسلا نبا اي : دوسأ

 ىدح اط : لجرلل لوقيو «ضرألا ىلع هدخ عضيو « لجرلل رذ وبأ بهذيف !ةيلهاج

 . «لالب انديس  ىشبحلا دبعلا لالب نع ىشرقلا ىبرعلا رمع هيف لوقي ىذلاو !كمدقب

 هللا لوسر ةداهشب هللا دنع انزو لايجألا لقثأ ليحلا كلذ نوكي نأ نذإ بجع ال
 ليلدب . . خيراتلا ىف ةيلعاف اهرشكأو ًآرثأ اهدعبأ نوكي نأ كلذك بجع الو . . لل
 مل ىذلاو «دحعب نم الو لبق نم هل ليثم ال ىذلا ‹ضرألا ىف عساولا حايسنالا كلذ

 نم هلك كلذ ناك دقف ةيركسعلا ةربخلا وأ ةدعلا وأ ددعلا ىف قورفتلا هردصم نكي

 تقتلاو ةمألا كلت هب تنمآ ىذلا قحلا ةماخض هردصم ناك اغإ ! ءادعألا بيصن
 روص نم اهقيرط ىف دجت ام لك مطحتف « هنم قلطنت ىذلا قلطنملا ةماخضو «هيلع
 اهوحمتو ًاقحس ةيلهاحلا قحست نأ ةنمؤملا ةبصعلا كلت تعاطتسا دقف . هلاكشأو لطابلا
 تلاز شویجو تاموکحو لود ةروص یفالل ‹ضرألا نم عساو عاطق ىف دوجولا نم

 . ديلاقتو ةمظنأو كلذك دئاقع ةروص ىف لب « بسحف دوجولا نم

 دئاقع نم هلمحت اب شويجلاو تاموكحلاو لودلا كلت ةلازإ ىلع اهلمع رصتقي ملو

 قوفتلا دوجو طرشب  ةيداعلا ةيرشبلا ىوقلا هيلع ردقت دق لمع اذهف «ديلاقتو ةمظنأو
 امنإ . .نامزلا نم تارتفل رلتهو نويلبانو ناخزيكنجو لابين اهل حيتأ امك -ىركسعلا
 !هاركإ ريغب قحا ةديقع ضرألا كلت عوبر ىف ترشن اهنأ ةديقعلا ةمأ هب تدرفت ىذلا
 ! هاركإ ريغب ةديقعلا هذه ةغل كلذك ترشنو

 «ةوقلاو نامليهلا نم اهل ناك ام لك ىلع ءاهلك سراف ةلود نوملسملا لازآ دقل
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 ادحأ اوهركي مل مهنكلو «خيراتلا كلذ لود مظعأ مورلا ةلود نم اريبك اعاطق اولازأو

 هنكلو ضرألا نم تيغاوطلا ةلازإب رمأي ىذلا « هللا رمأل ًاذيفنت «مالسإلا قانتعا ىلع

 سانلا دصت ىتلا ىوقلا ةلازإ دعب ةحيحصلا ةديقعلا ىلع سانلا هاركإ مدعب كلذك رمأي

 : شویجو تاموکحو مظن یف ةلثم «قحلا نع

 . '« هلل هلک نیدلا نوکیو ةنتف نوکت ال یتح مهولتاقو#

 دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف « ىغلا نم دشرلا نوبت دق نيدلا ىف هاركإ ال *
 . °"  ميلع عيمس هللاو اهل ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسا

 ىلع اوهركي مل نيذلا نآ « ليجلا كلذ دي ىلع تققحت ىتلا ىربكلا ةزجعملا نكلو

 هيلع اولبقأو « مهسفنأ تاوذ نم مالسإللا ىف اولخد دق ةيمالسإلا ةديقعلا قانتعا

 هذه نم اءزج مهرودب اوراصو <« مهوبحأو < مهيلإ نيملسملا ء ىججب ا وحرفو ءألابقإ

 ‹ ةديدجلا ةديقعلا ةغلب نوملكتي كلذك اوحبصأ امك . . مالسإلا دونج نم ادنجو ةمألا

 PF تاغل نم مهل ناک ام مھنم ریثک یسنو

 ةيبرح ةبلغ ةمأ ةحتافلا ةمألا تناك ول ققحتيل نكي مل رمألا كلذ نأ كش الو

 ضرألا ىف داسفلاو ولعلا ىخبت تناك وأ «٠ بسحف ةيعسوت ةعزن تاذ ةمأ وأ «بسحف

 ! خيراتلا تايلهاج یف یربکلا تاعمجتلا لكك
 اهيف تأر اهنأل ‹ اهتغل تملكتو ةحتافلا ةمألا ةديقع ةحوتفملا دالبلا تقنتعا اغنإ

 ال ضرألا حتفت ىتلا ٠ ةديقعلا ةمأ » جذومن «لبق نم خيراتلا ىف رركم ريغاجذومل

 ميقلا رشلتو . . نمألا رشدتو لدعلا رشدتو رونلا رشنتل نكلو « ةبلغلاو عسوتلا ةوهشل
 . راصبألا اهب حتفتتو بولقلا اهب ايت ىتلا ةعيفرلا

 . ضرألا عقاو ىف ىنابرلا لدعلا قيقحت : اثلاث

 رمألا اذه طبرو ‹ ضرألا عقاو ىف ىنابرلا لدعلا قيقحت ةمألا هذهل هللا رماوآ نم

 : نالا ةقيقحب

 . [۳۹] لافنألا ةروس (1)
 . [ ۲١٠ ]ةرقبلا ةروس ()

 دعي ملو «ء امامت ةيلصألا مهتاخلاوسن اهريغو ماشلاو رصم ىف ىراصنلا نم مهتيد ىلع ارقب نيذلا نإ لب ()
 ! نيدلا اذه اوقنتعي مل مهنأ نم مغرلا ىلع ةيبرعلا الإ ناسل مهل
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 نيدلاولا وأ « مكسفنأ ىلع ولو « هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأي #

 وأ اوولت نإو ءاولدعت نأ ىوهلا اوعبتت ت اللف امهب ىلوأ هللاف اريقف وأ اينغ نکي نإ « نیبرقألاو

 یذلا باتکلاو هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نیذلا اهیأب .اریبخ نولمعت ام ناک هللا ناف اوضرعت

 رخآلا مويلاو هلسرو هتکئالمو هللاب رفکی نمو « لبق نم لزنآ یذلا باتکلاو هلوسر ىلع لزن
 . )هک | دیعب ًالالض لض دقف

 الآ ىلع موق نآنش مکنمرجی الو ‹ طسقلاب ءادهش هلل نیماوق اونوک اونمآ نیذلا اهیآ ای ل

 ۳ « نولمعت اب ريبخ هللا نإ هللا اوقتاو « یوقتلل برقآ وه اولدعا « اولدعت
 هذه تامس نم ةمس هلعجي « هللاصلاخ هلعجو « هللا ىف ةديقعلاب رمألا اذه طبرو

 ةيرشبلا ةدايق ىف اهرودب مايقلا اهل ءىيهيل ‹ اهدوجو مزاول نم امزال وأ « ةمألا

 ًأشني ىتلا اهتاوهشو اهتاوزن نم دحلاو « سوفنلا ءاوهآ ىلع بلخغتلا نكلو . اهتدايرو
 ومت ىتح « بيردتو ةبيرت ىلإ جاتحي رمأ « ةايحلا عقاو ىف ملظلار ناودعلا اهنع

 نم لدعلا نازيم اوكسي نأ سائلا دوعتيو « هنع غيزت الو قحلل عضخت نأ سوفنلا

 . نيميلا تاذو لامشلا تاذ هنوليي ال هفصتنم

 ىف ىنابرلا لدعلا قيقحت ىف ايلعلا ةمقلا وه ةمألا هذه نم لوألا ليجلا ناك دقلو
 اهماكح فصوي ىتلا مألا ىف ىتح لبق نم ةدوهعم نكت مل ةروصب « ضرألا عقاو

 مظنلا ىف ۔ ةيرشبلا تلصو امدعب ىتح ةرهاب ةزراب ةروصلا هذه تلاز امو « لدحلاب
 ميقلا ملاع ىف ممقلا نم هنأ مهوتت ىسايسلا لدعلا نم ناولأ ىلإ ةيطارقيدلا
 . ءیدایملاو

 موي اهيلع ةدهاشلا « ريغلا ىلإ اهلك ةيرشبلا ةدئار نوكتل ةمألا هذه دعي هللا ناك دقل

 : ميظعلا فدهلا اذهل اهتيبرتب موقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلفكو « ةمايقلا

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلاعج كلذلكو#
 . () ه ادیهش

 دقل ! ةبيجع ةيبرت -ضرألا ىف اهرودب مايقلا لجأ نم -ةمألا هذهل هللا ةيبرت تناكو
 . ءىش رمألا نم هل سيل هنآ ىلع ءدب یذ ءیداب ملسو هيلع هللا یلص هلوسر هللا یبر
 . هتاضرم ءاختباو هللا ةعاط الإ

 [۸] ةدئاملا ةروس (۲) [ ٠۳١.۱۳١ ]ءاسنلا ةروس (1)

 " ةرصاعم ةيركف بهاذم ١ باتك ىف ٠ ةيطارقيدلا ١ لصف تئش نإ عجار (۳)

 . [ ٠٤١1 ةرقبلا ةروس )٤(
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 ., 4 ... مهبذعي وأ مهيلع بوتي وأ ءىش رمألا نم كل سيل #

 ىف املس وأ ضرألا ىف اقفن ىغتبت نأ تعطتسا نإف مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو
 . « .. ةيآب مهيتأتف ءامسلا

 4 نيدتهملاب ملعأ وهو ءاشي نم یدهی هللا نکلو تببحأ نم یدهت ال كنإ

 اذهل نكميس هللا نأب ۔ىحولا نم دمتسملا للا لوسرلا نيقي نم مغرلا ىلع هنإ لب
 هللا نإف . . هملغ ىلع بئذلاو هللا الإ فاخبي ال ءاعنص ىلإ رفاسملا ريسي ىتح نيدلا

 رصنلا دهشيس هنأ ةكمعب ةيبرتلا ةرتف ىف ةدحاو ةرم هب هلوسر دعي مل ىلاعتو هناحبس

 : ىح رولا هيلع لزبتي ناك اغإ !هصخشب نيكمتلاو

 ()هباسحلا انيلعو غالبلا كيلع اغنإف كنيفوتن وأ مهدعن ىذلا ضعب كنيرن امإو#

 ءیش رمل | نم هل سیل هنآ هسفن یف رقتسی یتح لب هلوسرل اینابر اهیجوت كلذ ناکو

 ناک نمم « نالف وأ نالف یدتهی نأ یف هتبغر یتح هسفن یف یقبت الو« ةوعدلا غيلبت الإ
 : ىدهلا نع مهضارعإلل مهيلع نزحلا نم هسفن لتقي داكي مالسلا هيلع

 . *) ه افسا ثیدحل ا اذهب اونمؤی مل نإ مهراثآ ىلع كسفن عخاب كلعلف #

 ىبر مث « هلل ىرشبلا درجتلا ةمق ناكف « ىنابرلا هيجوتلا ةَ هللا لوسر ىعوو

 ظح نم مهسوفن تلخ » ىتح « مهيلع هللا ناوضر هباحسصأ درجتلا اذه ىلع
 ةمألا هذهب طاني ىذلا ميظعلا رودلل ميظعلا دادعإلا نم ًاءزج كلذ ناكو . «مهسفنأ
 لاسرإ نم ةياغلا ىه ىتلا ضرألا ىف لدعلا ةماقإ نأ كلذ . ضرألا ىف اهل نكي نيح
 نع ىتح ىلختتو « هلل سوفنلا درجتت ىتح متت نأ نكه ال بتکلا لازنإو لسرلا
 ىسفنلا اهميعنو « هللا ةاضرم ءاغتبا وه ىمسألا اهفده نوكيو « ةعورشملا اهتابغر

 . هللا ءاضرأإل لمعلاوه

 هذه عفرل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم سوردو « ةينآرق سورد تناك مث

 لب « بسحف ضرألا ىف نيكمتلل ال ۔ةرادج نع ۔اهلهؤي ىذلا ىوتسملا ىلإ ةمألا
 . كلذك اهريغ عم لب «بسحف اهتاذ لخاد ىنابرلا لدعلا ةماقإل الو « ةيرشبلا ةدايقل

 ]١٠[ ماعنألا ةروس (۲) [ ۱۲۸] نارمع لآ ةروس (1)
 ٤١[ ]دعرلا ةروس )٤( [١أ١] صصقلا ةروس (۳)

 ةريسلا بتك ىف مهلاوحآ فصو عجار (7) [۷] فهكلا ةروس )٥(
 ةروس]٤ طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل» : ىلاعت لاق (۷)

 .[۲ هدیدحلا
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 ةلالد هلانيعماهيجوت ةنيدملا ىف نآرقلا نم لزن ام لوأ ىف نينمّؤملا هللا هجو دقل
 : ةصاح

jةالصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا « نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا كلذ . ملأ  

 مه ةرخآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنآ ام نونمؤي نيذلاو ‹ نوقضني مهانقزر امنو

 () % نونقوي

 : كلذ دعب ةيندم ةيآ نم رثكأ ىف هيجوتلا اذه رركتو

 ال هلسرو هبتکو هتکتالمو هللاب نمآ لک « نونمؤملاو هبر نم هیلإ لزنآ اب لوسرلا نمآ ل

 ىذلا باتكلاو « هلوسر ىلع لزن ىذلا باتكلاو « هلوسرو هللاب !ونمآ اونمآ نیذڏلا اهيا

 ...PO oqf لبق نم لزنآ

 . رهاظ وه امك ةديقعلاب قلعتي رمآ اذهو

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتکو هتکثالمو هللاب نمؤت نآ : لاق ؟ ناي إلاامو : لاق )
 . “( هرشو هریحخ ردقلاو

 . ةيرشبلا ةدايقل ةمألا هذه دادعإ رمأب ةلص  ىداقتعالا رمألا بناج ىلإ هل نكلو

 ةجيتن -تسحأ دق ‹ لسرلا نم هريغب نمؤت نأ تضفر مث اهلوسرب تنمآ ةمآ لك نإ
 نم ۔ ترصحناو ءهب نمؤت مل ىذلا لوسرلا اهيلإ ثعب ىتلا ةمألل لئاه ضغيب -كلذل

 عشبأ تعقوأ مث ءاهريغ ىلع ادقح اهبلق أالتماو « اهتاذل اهتيبصع دودح یف۔ مٹ

 دودخألا باحصأ دوهيلا عنص امك « هللا لسر نم هب نمؤت مل نم عابتآ ىلع داهطضاللا

 دوهيلا هللا لهؤي مل مث نمو . . ةيرشبلا ةدايقل هباحصأ لهؤي ال ضيغبلا قلخلا اذه
 امك “*-هدنع هتمكح هل هللا نم ردقب-اهولوت نإف « ةدايقلا كلتل ىراصنلا الو
 وأ ةرفاس مويلا ةيدوهيلا اهالوتت امكو « ةريحألا ةثالثلا نورقلا لالخ ةيئارصنلااهتلوت
 . ملظلاو داهطضاألا عقو اغإ « ضرألا ىف لدعلا عقي مل « راتس ءارو نم

 ]۱١١[ ءاسنلا ةروس (۳) [1٥۲۸ةرقبلا ةروس (۲) [۷]ةرقبلا ةروس )١(
 ناخیشلا هاور« مکنید رمآ مکملعی مکاتآ لیربج اذه » ثیدح نم )٤(

 اميف ءىجيس امك اهتلاسر نع ةيمالسإلا ةمألا تسعاقت نيح الإ ةدايقلا ةيدوهيلا الو ةينارصنلا ملستت مل (۵)

 باتکلا لوصف نم یلی
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 لسرلاب نمؤت ىتلا ةمألا ىهف اهتدايرو ةيرشبلا ةدايقل هللا اهجرحأ ىتلا ةمألا امأ
 یلع « یخیرات دقح الو ‹ یئدہم دقح اهبلق یف نوکی الف ‹ اعیمج تالاسرلاو اعیمج

 . سانلا نم اهريغ

 . ميظعلا ىنآرقلا هيجوتلا اذه ةلالد نم بناج  ملعأ هللاو  اذهو

 . . ىنآرقلا سردلا اذه ىلإ كلذك رظنا مث

 نم مهتلبج ىف ام لب هنید عابتأو ةا ىبنللو مالسإلل نوديكب ةنيدملا ىف دوهيلا ناك
 لوسرلا ثعبم مهسوفن ىف هراثآ ام ىلإ ةفاضإلاب سانلل ريخلا ةيهاركو رشلا ىف ةبغرلا
 . هيرك ظيلغ دوسأ دقح نم قاحسإ دلو نم ال ليعامسإ دلو نم ي

 تاعازتلا نوريثيو . للي لوسرلا ةنامأ ىف نوككشيو . ىحولا ىف نوككشي اوناك
 ىلعو نيقفانملا عم نورمآتيو . مالسإلا مهنع اهبهذأ نآ دعب نيملسملا نيب تاموصخل او
 ةكرشملا لئابقلا نوبلؤيو . نيملسملا فوفص ىف ةنتفلا اوعقويل ىبأ نب هللا دبع مهسأر

 هلجس امم . . تانمۇملاو نينمؤملا نوذڙيو . ي لوسرلا نوذؤيو . نينمؤملا برحل
 , خيراتلا بتكو ةريسلا بتك هب تلفحو ىح ولا

 < ارهاظ مالسإللا ىف اولخد نمم نيقفانملا دحأ قرس رتوتملا دبلملا وجللا اذه طسو ىفو

 . ةنيدملا لهأ نم دوهيلا دحأ اهيف مهتي ثيحب ةقرسلا ءافحخإ ىف هموقو وه نفتو

 ‹« خيراتلا نم ةبقح ىأ ىف « ضرألا ىف بعش ىأ ىف ثداحلا اذه لشم عقي نيحو
 ىريثم» ىلإ ىمتني ىذلا صخشلا كلذ بيبالتب ذحألا الإ ةعقوتم ةجيتن هل سيلف

 ‹ ليكنت رش هب ليكلتلا نكي ملنإ « هيلع ةررقملا ةبوقعلا قيبطتب عارسإلاو « بخشلا
 دارفأ نم دحاو دض ةددحم ةيرج بكترا دق -بعشلل ةودع ةثف ىلإ هئامتنا قوف هنأل

 . بعشلا كلذ

 نئارقلا بسح- مه دقف ةيضقلإ فورظ ةي - ىضاقلا - لوسرلا صحف نيحو

 ىدوهيلا كلذ ةئربتل ءامسلا نم لزنت ىح ولا نكلو . ىدوهبلا ىلع مكحي نأ -ةرهاظلا
 دصض ةيفحخو ةرهاظ ةيرج لك ىف نيعقاو هليبق ناك نإو اهبكتري مل ىتلا ةييرحلا نم
 اهيف عقيو « ةبوقعلا نم مهيناج تلغي نأ اودارأ نيذلا  «نيملسملا » ةنادإو نيملسملا
 : ءاسنلا ةروس نم تايآلا هذه تلزنف ْ ءىربلا ىدوهيلا

 نينئاخلل نكت الو « هللا كارأ ام سانلا نيب مكحستل قحلاب باتكلا كبلإ انلزنأ انإ
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 نإ مهسفنآ نوناتخي نيذلا نع لداجت الو . اميحر اروفغ ناك هللا نإ هللا رفغتساو .اميصخ

 ذإ مهعم وهو هللا نم نوفختسي الو سانلا نم نوفختسي . اميثآ اناوخ ناک نم بحب ال هللا

 یف مهنع متلداج ءالؤه متنآاه . اطیحم نولمعي امب هللا ناکو « لوقلا نم یضري ال ام نوتیبی

 ًاءوس لمعي نمو . اليكو مهيلع نوكي نم مأ ةمايقلا موي مهنع هللا لداجي نمف « ايندلا ةايحلا

 هسفن ىلع هبسكي اغإف امثإ بسکی نمو . امیحر اروفغ هللا دجي هللا رفغتسي مٹ هسفن ملظب وآ
 ہثإو اناتهب لمتحا دقف اثیرب هب مری مث اسثإ وآ ةئيطخ بسكي نمو .اميكح اميلع هللا ناکو
 مهسفنآ الإ نولضي امو . كولضي نأ مهنم ةفئاط تمهل هتمحرو كيلع هللا لضف الولو .انيبم
 ناكو « ملعت نكت ملام كملعو ةمكحلاو باتكلا كيلع هللا لزنأو «ءىش نم كنورضي امو

 . ) « امیظع كيلع هللا لضف

 الو .. ضخغب الو بح هلي ال لدعلا نازيم نإ . . ةملسملا ةمألل الئاه اسرد ناكو
 ىف نيكراشملا بناج ىلإ ىتح ليم ال لب . . ةيضرأ ةحلصم الو ةبارق الو ةيبصع هليمت

 ! نيملاظ - مهعومجم ىف اوناك ولو اهل نيفلاخملا باسح ىلع ةديقعلا
 لوسراي :اولاقف هس هللا لوسر ماقف ةزانج ترم . . ىلمعلا هيج وتلا اذه لحخو

 ۳ «؟اسضن تسيل وأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف !ىدوهي هنإ هللا

 بوثب كسمأو ‹ بلطلا ىف طلغيو هبلاطي ىدوهيلا ءاجف ةَ هب ملأ رسعل دادسلا

 هنع يضر رمع مهف «هانيع تظحج ىتح ةا لوسرلا ةبقر لوح هدشف ب هللا لوسر
 ريغب اريدج رمع اي تنك دقل : هل لاقو ي هللا لوسر هعنمف . فیسلاب هيلع یوهپ نأ
 . بلطلا نسحب هرمأتو دادسلا نسحب ىنرمأت نأ اریدج تنك .اذه

 لوألا اهليج ىف ةلثم ةمألا هذهل هلوسرو هللا اهابر ىتلا ةيبرتلا تناك كلذك
 . ضرألا ىف نيكمتلاب ةريدج اهلعجت ىتلا ةمسلا هذه بستكت ىكل . درفتملا

 نع اوهنو فورعملاب اورمأو ةاكزلا اونآو ةالصلا اوماقأ ضرألا ىف مهانكم نإ نيذلا

 . + رومألا ةبقاع هللو « ركنملا

 : ةمايقلا موي اهيلع ةداهشلاو ةيرشبلا ةدايقب ةريدج اهلعجتو

 ] ٠١٠٠١-١١١ ]ءاسنلا ةروس (1)

 یراخہلا هجرحخا (۲)

 41 ] جحا ةروس (۳)
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 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ل
 . (۱) ٭ ادیهش

 ىدي ىلع ىنابرلا لدعلا قيبطتل ةعيفرلا جذامنلا كلت ىرن نيح نذإ بجعن له
 ىف هينادي ال ناطلس باحصأ « ضرألا ىف نونكمم مهو مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا
 ! ؟ ناطلس تقولا كلذ

 نبا هبرضف « ىطبقلا قبسف ىطبق باش عم رصم ىلاو صاعلا نب ورمع نبا قباست
 دلاو نم ناك امف ! نيمركألا نبا انأو اهذحخ : لاقو اصعلاب ةبرض صاعلا نب ورمع

 . هنع هللا ىضر رمع ىلإ اصعلا ةبرض وكشيل ةنيدملا ىلإ لحر نأ الإ ىطبقلا باشلا
 . رظنلا فق وتسي ام كانهف انه ىلإو

 حم مهكارتشا مغر « ریرم لذ یف ینامورلا مکحلا تحت نوشیعی طابقألا ناک دقل
 لا لع االف ‹ بهذا فالتخا ببسب كلذو < ةيحيسملا ةديقعلا ىف نامورلا

 ىف فالتحخالاا ذه لجأ نمو . ىكيلوثاكلا بهذا ىلع نامورلاو ىسكذوثرألا
 نولكنيو طابقألا نوبذعي نامورلا ناك دقف  ةيحيسملا ةديقعلا لحاد ناك نإو - بهاذمل ا
 ةسينكلا مسا نم ودبيامك « ءادهش مهدلع اوناكف < لتق نم مهنم لتق یٿح مهب

 رام ةسينك حيحصلا اهمساأو < ةرماقلا بونج سجرج ىرام ةسينك مسا مويا ةفورحا

 ىلع سراغ ةدابعلا تناك تاذلاب ةسينكلا هذه ىفو . ( سج رج ديهشلا ىآ ) سچ رج
 ةيفخلا ةسيئكلا بيدارس ىف ىرس قاطنو « ةلودلا بهذم ىلع ىللع قاطن : نيقاطن

 مهوأر اذإ مهب نولكني نيذلا « نامورلا نويع نع ةيفخ ىف « طابقألا بهذم ىلع
 . ةلودلا بهذم فالخ ىلع مهتدابع نوسرامب

 طابقألا اهاياعرل « ! ةميظعلا » ةلودلا كلت نم افولأم ارمأ طايسلاب برضلا ناكو
 مهسوفن تلذ اغإ ! ؟ اودارآ اذإ نوكشي نملف ! نوكتشي طابقألا نكي ملو ! رصم یف
 . نيرغاص طايسلا برض اولمحتو

 امف ! باشلا هدلو رهظ ىلع اصع ةبرض وكشيل لايمألا فول لجرلا رفاسي مويلاو
 ؟ كلذ ةلالد

 وکشي ارف لجرلا سفن ىف تظقيتسا ىتلا ةماركلا ةلالد . ةجودزم ةلالد اهنإ
 ىکكتشی یذلا ًاجلملا دوجو ةلالدو . طوسلا ةيرشل لدي ذاك ىذلا ومو اعلا يرسم
 ىوكشلل ًاجلم كلانه نكي مل نأ دعب هيلإ

 )١( ةرقبلا ةروس 1] ٠٤١ [ .
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 هللا ىضر رمع دي ىلع اقبطم سانلا هدجو ىذلا ىنابرلا لدعلا ىلع دحاش امهاتلک

 لدعلا ةسرامم اهظقوي املثم ءىش تاماركلا ظقوي لهو . . مهتامارك تحصف « هنع

 . هيلإ نوكتشي اوحارف ًاجلملا اودجوو ؟ ضرألا ىف

 .ةلالد قمعأو ىدم دعبأو اقافآ عورأ ةثداحلا نكلو

 !نيمركألا نبا برضا : هل لاقو هاصع لجرلا ىطعأو! صاصقلاب رمع رمأ دقل
 ىثم !ورمعاي :ةدلاخلا ةروهشملا هتملك هل لاقف صاعلا نب ورمع هيلاو ىلإ تفتلاو

 !ارارحأ مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متدبعتسا

 : سانلا لوقيف ىبرعل ىبرع نم الو «ملسل ملسم نم صاصقلا كلذ نكي ملو

 ! قيبطتلا نم ةورذلا ىف « ىنابرلا لدعلا هنإ

 هيضاق ىلإ هاضاقف یدوهی دنع اهدجوف عرد ههجو هللا مرک ىلع نم تفرسو

 . نينمؤملا ريمأ ةفيلخلا وه ذثموي ىلعو . . حيرش

 . رظنلا فق وتسي ام كانهف انه ىلإو

 ناطلس ىلإ | أجلي مل هقح نمو هعرد نم نيقڀ ىلع وهو ههجو هللا مرك ايلع نإ

 نهر ميثألا قراسلا لاقتعاب رمأي نأ نعالضف ‹ىدرهيلا نم ةوقلاب هعرد ذحخأيف ةفالخلا

 ىوتسم ۔هتاذ ىف كلذو «هقيرط نع هقح بلطي «ءاضقلا ىلإ اجلي امن !«قيقحعلا

 . لاثملا ردان ىنابرلا لدعلا قيبطت نم عيفر

 . .ةلالد قمعأو ىدم دعبأو اقافآ عورأ اهتقباسك  ةثداحلا نكلو

 ‹ىدوهيلا لجرلا نكي ملو !نسحل ا ابأ اي : هتينكب نينمؤملا ريمأ حيرش ىدان دقل

 لدعلل . , قحال بضخ | ىدوهبلا همصخل ضش !ههجو هللا مرك ىلع بضخف

 ! اعم امهتينكت عدت وأ اعم نيمصخلا ىنكت نأ امإ : ىیضاقلل لاقو ! ینابرلا

 ‹«ىعرد عردلا : ههجو هللا مرك ىلع لاقف هتيضق نع نينمؤملا ريم | یر لاس مٹ

 . بهآ ملو عبآ ملو
 عردلا :ابعالتم اذه درف ؟نينمؤملا ريمأ لوقي اميف لوقتام : ىدوهيلا حيرش لأسف

 ىلع اقافن اهفصتنم نم اصعلا كسي نأ ديري ) !بذاكب ىدنع نينمؤملا ريمأ امو !ىعرد

 . ( !مهتقيرط

 !؟ ةنيب نم له « نينمؤملا ريمأ اي : لوقيف نينمؤملا ريمآ ىلإ حيرش تفتليف



 ءاضقلا ىلإ ةعوفرم ىوعد هذهو . . ىعدا نم ىلع ةنيبلا !ىنابرلا لدعلا اذكه هنإ

 هللا مرك ىلع نم نكت نإو . نينمؤملا ريمأ نم ةعوفرم نكت نإو «ةنيبلا نم اهيف دب الف
 لجأ نم هللا ىلع بذكي نأ لقعي ال ىذلاو ‹طق بذك هنع فرعي مل ىذلا «ههج و

 ءاتشلا ىف دربلا ةدش نم فقري سانلا هاري « ضرألا عاتم لك ىلع ىلعتسملا وهو عرد
 مکؤزراآ ام هللاو : لوقيف ء«دربلا هيقت ةيعرش ةوسك هنم هل قحي «لام لا تیب هدي تحت و

 ! ةنيدملا نم اهب تج رح ىتفيطف ة الإ یه نإ !ائیش

 ! عورأ ناک ههجو هللا مرک ىلع باوج نکلو

 ! ةنيب ىلام ! حيرش قدص : لاق

 ! ةنيب ىلام . . درجتملا نمؤملا ةطاسب ىف اذكه

 مدعل ىدوهيلل عردلاب مکح دقل . . نينمؤملا ريمأ فقومك اعئار حيرش فقوم ناكو

 ! نينمؤملا ريمآ ىعدملا دنع ةنيبلا دوجو
 : لوقيل تاوطخ دعب داع مث ! هسفن قدصي داکی ال وهو یضمو عردلا لجرلا ذخآو

 الإ هلإ ال نآ دهشا ! ءایبنأ قالخأ هذه نإ !؟ هيلع یضقیف هیضات ىلإ ینیضاقی نینمؤملا ریمأ

 قروألا كريعب نم تجرح ‹نينمؤملا ريمأ اي كعرد عردلا ! هللا لوسر ًادمحم نأو هللا

 . .اهتذخأف اهتعبتاف

 !! كل ىهف تملسأ اذإ امأ :ههجو هللا مرك ىلع لوقيف

 . رحآ لاجم یف هنع یضر رمع ىلإ یرخآ ةرم دوعنو
 اوعمسا ا : لا ةف سانلا بطخي امو هنع هللا ىضر رم فقو

 الم ىلع رع لک دلا اان !اورعذ وأ وشهد دق لغم وي ساتلا شعب لعلو

 !ناملس ناك نِإو «وحنلا

 نکی نإ ‹ سائلا بولق ىف ظوحلم رثأ تاذ ةباهم هنع هللا ىضر رمعل هللا بهو دقل
 نم كلذ ريغ وأ ‹«هنع ةفورعملا هتدش وأ ‹هتوص ةماخض وأ «همسج ةماخض اهببس

 مع نبا «ههجو هللا مرك ايلع نإ ىتح ‹ ةيئاقلت ةبهر رمع بهرت سانلاف ء«بابسألا

 هل نعف رمع فلخ موي تاذ ریسن انک : لوقي «هدنع ةريثألا هتنبا وزو لإ هللا لوسر

 ! انبوعك ىلإ انبولق تطقسف «هءارو تفتلاف رم
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 .ةعاط الو انيلع مويلا كل

 بلاطی ال وهف . . بضخغی نأ انیمق ناک هناکم یف صخش یآو . .رمع بضغی الو

 بيرثت الف بجوم ريغب درلا اذه هبلط در اذإف «هلوسرو هللا هضرف دق رمأب الإ سانلا
 نع ناملس لآسي امنإ . . بضخغيال مالسإلا هابر ىذلا رمع نكلو . بضغ نإ هيلع
 ! درلا اذه رربي اهيجو اببس هدنع لعل ببسلا

 ؟ هلو : رمع لاق

 لجر تنأو هب ترزتثا ىذلا دربلا اذه كل نيأ نم انل نيبت ىتح : ناملس لاق

 ! نيملسملا ةيقبك كلان ىذلا دربلا كيفكي ال لاوط

 رمع نأ . . ةهبش لقألا ىلع وأ ءاماهتا ىقلي ناملس نأكف ! ةيضقلا تددحت نآلاو
 ! نيملسملا ةماع نم درفك هلان امع ةدايز شامقلا نم رتمب رثأتسا دق هنع هللا ىضر

 ‹بضخغي ال ىرخأ ةرم هنكلو . . بضغي نأ هل قمل فقوملا اذه ىف رمع بضغ ولو

 وهأ هب ترزتثا ىذلا دربلا اذه «هللا كتدشن : هل لوقيف رمع نب هللا دبع هدلو ىداني اغنإ

 ‹ هب رزتأي ىتح نينمؤملا ريمأل هتيطعأ ىدرب وه معن : رمع نب هللا دبع لوقف !؟كدرب
 . لاوط لجر هنأل هيفكي ال نيملسملا ةماعك هلان ىذلا دربلا نأل

 ! عطنو عمسن | رم نآلا : ناملس لوقي ذث دنع

 .ءاوسلا ىلع ناملس بئاجو باطلا نب رمع بناج ءاهيبناج ىف ةعئارلا ةمقلا اهنإ

 ناملس امو ! ىصخش قلطنم نم قلطني الو هصخشل بضغي ال امهنم ادحأ نإ
 ىتلا ةداهزلاب فورعملاوهو «هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةهازن ىف كشي ىذلاب

 .اهتايوتسم ىلعأ ىلع ذفنت نأ هللا ةعيرش ىلع صرحلا هنكلو ! روصت لك قوفت

 . نظ نم ىتح ةبئاش هبوشت ال ضايبلا عصان ضيبأ قبطي نأ ىنابرلا لدعلا ىلع صرحل ا
 هصخش لاني ىذلا ىذألا ىلإ تفتلي الو «نازيملا ىف هصخش عضي ال هبناج نم رمعو

 ديري امنإ .ةيعرلا مامأ وحنلا اذه ىلع ةعاطلاو عمسلا هيلع دري هتيعر نم لجر نوك نم
 دق نوكي نأ ةيشحخ لجرلا قطئتسيف «هتايوتسم ىلعأ ىف هارجم یناہرلا لدعلا ذخاي نأ

 ‹ةعاطلاو عمسلا دري نأ اهدارفأ دحأ وأ ةيعرلل رربي أطخ «ىردي ال وهو أطخ ىف عقو
 . فورعملا ىف الإ ةعاطال هنأل

 مالحأ اهمامأ لءاضتت ةمق امهالكو . ةبئاش هبوشت الأ هللا نيد ىلع صيرح امهالك
 !لاجرلا
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 رادم ىلع اهلثم ىلإ رشبلا ىقتري ال «٠ ضرألا ىف ىنابرلا لدعلا قيبطت نم ةروصو
 ! نورقلا

 | خيراتلا بتك عجاريلف ديزم ىلإ ةجاح ىف ناک نم !؟دیزم ىلإ ةجاح یف نحن له

 هللا الإ هلإ ال تایقالخأ : اعبار

 تافرصت لكل ةلماشلا ةضيرعلا ةيقالحخألا هتدعاق نيدلا اذه تامس زربأ نم
 نحو انرشأ نأ قبس دقلو . ناهيإإلا ةفيقحب ةيقالخألا ةدعاقلا هذه طابتراو «ناسنإللا

 هلإ ال نيبو قالحخألا نيب طابترالا اذه ىلإ ةنسلاو باتكلا نم ذحألا ةيدج نع ثدحشن

 تداك ىذلا اذه انتقو ىف ةصاخ «نايبلا نم ديزم ىلإ جاتحي رمألا نكلو «هللا الإ
 ! هللا الإ هلإ ال موهفم نع الماك الاصفنا قالخألا هيف لصفنت

 : دعرلا ةروس نم تايآلا هذه ىلإ رظنا

 لصوي نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو «قاشيملا نوسضقنسي الو هللا دهعب نوفوي نيذلا
 اوماقأو مهبر هجو ءاغتبأ اوربص نيذلاو «باسحلا موسس نوفاخيو مهبر نوشخیو

 :رادلا ىبقع مهل كئلوأ ءةئيسلا ةنسحل-اب نوءرديو ةينالصعو ارس مهانقزر امت اوقفنأو ةالصلا

 مهيلع نولخدي ةكئالملاو «مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو اهنولخدي ندع تانج
 دعب نم هللا دهع نوضقني نيذلاو .رادلا ىبقع معنف «متربص امہ مکیلع مالس «باہ لک نم

 ء وس مهلو ةنعللا مهل كئلوآ ضرألا ىف نودسفيو لصوي نأ هب هللا رمآ ام نوعطقيو «هقاثيم

 . ()ه# رادلا

 : ىلاعت هلوق ىف ةلمجملا ةراشإللا ءاوس « تايآلا ىف ةحضاو ةيقالحألا ةراشإلا نإ
 هجو ءاغتبا ربصلا نم اليصفت ءاج اميف وأ € لصوي نأ هب هللا رمأ اسم نولصي نيذلاو#

 ءوس نم فوخلاو هللا ةيشحخ عم ةنسحل اب ةئيسلا ءردو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو ء هللا

 . باسحلا

 مث نمو . قحلا وه هبر نم ةي لوسرلا ىلإ لزنأ ام نآب نالا وه ثيدحلا ضرعمو
 < لصفامو لمجأ اماهنم ءاوس ةضورعملا تايقالخألا كلتب مازتلالا نأ احضاو ودبي

 : [؟١٠۲-۱۹٠ ]1 دعرلا ةروس (۱)
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 ىضتقم ىأ «قحلا وه هبر نم لهب لوسرلا ىلإ لرنأ ام نأب ناإلا كلذ ىضتقم وه
 . هللا لوسرادمحم نو هللا الإ هلإ ال هنأب نالا

 . لاجملا اذه ىف ةصاحخ ةلالد ىطعت تايآلا ىف ةظفل كانه نأ امك

 ىه قحلا وه هبر نم لوسرلا ىلإ لزنآ ام نأ نوملعي نيذلا كئلوأل ةفص لوأ نإ
 : لقألا ىلع نينا نيرمأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو . قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي مهنأ
 : هنع هللا لاق ىذلا «ةرطفلا قاثيم ىضتقم ره ناهإلا نأ لوألا رمألا

 ؟ مكبرب تسل :مهسفنآ ىلع مهدهشأو «مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ینب نم كبر ذخأ ذإو#

 , ٩ ! اندهش ! یلب : اولاق

 ىه «لصف امو لمجأ ام اهنم ءاوس «ةضورعملا تايقالخألا هذه نأ ىناشلا رمألاو

 . نينمؤملا ريغ هضقليو نونمؤملا هب ىفوي « هللا عم قاثيم اهتقیقح یف
 . قالخألا رمأ ىف ةقيقحلا ىه كلثو

 فرصب «ةيقلخ «ةميق ١ اهعم لمحت هلامعأ نأ ىأ < هعبطب یقالخأ نٿ اک ناسنإللا نإ

 لامعأ دمتست امغغإ . ةئطاح مآ ةحيحص هنيعب ناسنإ رابتعأ ىف ةميقلا هذه نوك نع ظنا
 لو «ناویطاک.ایزرغ ءادحاو اقیرط ال نیا نیتیرط هل ن نوك نم ةيقلخ ةميق ناسنإإلا
 :امهدحأ رايتخاو نيقيرطلا ةفرعم ىلع ةردفلا

 . " ه نيدجنلا هانيدهو#

 . "4 اروفك امإو اركاش امإ «ليبسلا هانيده انإ#

 نم باخ دقو ءاهاكز نم حلف دق ءاهاوقتو اهروجف اهمهلأف ءاهاوس امو سفنو)
 , )٤( هگاهاسد

 . رشلا قيرط امإو ريل ا قيرط امإ . . « راتخي » وه هلاوحأ عيمج ىف

 رسخیف «ریخلا قيرط هبسحي رشلا قیرط راتخپ دقو

 نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا ىف مهيعس لض نيذلا « الامعأ نيرسخألاب مكثبنن له : لق

 , “*) 4 ..اعنص نولسحي مهن

 . ىرحخأ ةهج نم

 . [ ۳ ]ناسنإلا ةروس (۳) . ١٠١[ ]دلبلا ةروس (۲) . 1۷١[ ] فارعألا ةروس )١(

 .[ ٠١۴۳-٠١٤ ]فهكلا ةروس ۷-٠١[ . )٥( ]سمشلا ةروس )٤(
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 ءاهدوجو مدع مأ ناسنإلا لامعأل ةيقلخ ةميق دوجو ىه ةقيقحلا ىف ةيضقلا تسيل
 ةيضقلااغإ «نوكاكشلا ىتحو نودحللا ىتحو نويداملا ىتح دحأ هيف كشيال رمأ كلذف
 ! ؟اهعضي نم . . قالحخألا اهب سيقن ىتلا ريياعملا ١ ىه

 بهاذم اهب اوبهذ دقف مههابشأو نويداملا امأو ‹نويروطتلا امأو ¢ نويعضولا امف

 . ‹) ہهءاوهآ قفاوت یتش

 هللا وه . . رمألا بحاص هدحو وه قلخي ىذلا نإ لوقيف ىلاعتو هناحبس هللا امأو
 : یلاعتو هناحبس

 . 4 رمألاو قلخلا هل الآ#

 ىلع هيف هللا اهدهشأ « ةيرشبلا ةرطفلا ىلعاذوحأم اقاثيم كانه نإ هناحبس لوقيو
 ذيفنتب ةيرشبلا ىلع دهعلا نوذخأي السر لسرأ مث . هل كيرش ال اهبر وه هللا نأ :اهسفن
 . قاثيملا

 مزتلتو ريياعملا هدحو هنم ىقلتت نأو «هعيطتو هللا دبعت نأ قاشيملا اذه ىضتقم نأو

 . اهب

 مه نينمؤملا ريغ نأو «قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا مه نينمؤملا نو

 ىف نودسفيو لصوي نأ هب هللا رمآ ام نوعطقيو هقاشيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذلا
 . ضرألا

 : لصفلا هلوقو لوقيف «ةيقلخلا ريياعملا ددحي ىذلا ره هللا نأ هلك كلذ ةصالخو

 نينمؤملا نأو . حابم ريغ اذهو حابم اذه ‹«حيبق اذهو نسح اذه « مارح اذهو لالح اذه

 . نونمؤم مهنآ ىضتفمب «هلك اذهب نومزتلي نيذلا مه
 اهنإ «ةصاحخ ةفصب ةرصاعملا ةيلهاجلل ةبسنلاب هتيمهأ ودبت قالخألاب قلعتي رحآ رمأ
 ةيدام عاضوأ ساكعنا وأ ۔ ىعمحلا لقعلاوأ سانلا اهيلع حلطصي فارعأ درجم تسيب

 اهل لعجي ال هلک كلذف «مويلا برغلا ىف ىه امك لماعتلا ريسيتل ةيعفن ميق وأ « ةبلقتم
 ىذ ئداب هللا عم قاثيم ىه اغإ | .ةيرشبلا ةايحلا ىف ةيقيقح ةيلعاف الو نابل الو اماود

 عفنلا ءاغتبا ال «هللا هجو ءاختبا لمعيو ۔ ريح هنأب هللا هفصو ىذلا ریخلا هپف لمعي «ءدب
 : هللا رماوأ مازتلاب ققحشي عفنلا ناك نإو ‹بيرقلا

 ." #ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهآ نأ ولوإ#

 )١( باتك ىف ١ اياضقلا هذهل ليصفت « ةرصاعم ةيركف بهاذم ,

 ) )۲فارعألا ةروس ] ٥٤[ . ) )۳فارعألا ةروس ] ۹٦[ .
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 ولو «ميعنلا تانج مهانلخدألو «مهتائيس مهنع انرفکل اوقتاو اونمآ باتکلا لهآ نأ ولو#

 تحت نمو مهقوف نم اولكأل مهبر نم مهيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروتلا اوماقأ مهنأ

 . 4... مهلجرأ

 : اهلهأ ىلإ ىدؤت « ةنامأ » نمؤملا سح ىف اهنإ
 اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو ءاهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ #

 . ( « ...لدعلاب

 .هتيهولآب رارقإلا ىضتقم كلذف « هللا دنع نم ءاج اب مازتلالا ىه ىلوألا ةنامألاو
 ناسنإلا ةقالعب لصتي اميف اهلك ىرحخألا تانامألا جردنت ىربكلا ةنامألا هذه تحتو

 ! قالخألا ىه كلتو . . سانلاب هتقالعو هسفنب

 ةيلهاجلل ةبسنلاب ةصاخلا هتيمهأ كلذك هلو «كلذك قالخألاب قلعتي ثلاث رمأ

 ةصاخ تسيل «قالحألل ةيقيقحلا ىوحفلا ىه ىتلا «تانامألا » هذه نأ وه «ةرصاعملا

 نع جرخي ال مث نمو ؛ لماعتلا عاونآ لكل ةلماش لب «ضعب نود لماعتلا عاونأ ضعبب
 هذه نم ءىش نع لاقي الو «ةيرايتحخالا ةيدارإلا ناسنإإلا لامعأ نم ةتبلا ءىش اهقاطن

 ‹عامتجالا الو ءداصتقالا الو ةسايسلا ال « قالحخألا قاطن نع جراح هنإ اهلك لامعألا

 قاطن ىف ةلخاد اهلك !حيورتلا ةعاس الو دحلا ةعاس الو ‹رکفلا الو ‹نفلا الو

 ىضتقمب نمؤملا هب موقياهلكو < هللا عم دوقعملا «قاثيملا » ىف ةلحاد اهلكو « قالحآلا
 . نالا دقع

 .امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرآلا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا دابعوإ#

 اهباذع نإ منهج باذع انع فرصا انبر نولوقي نيذلاو .امايقو ادجس مهبرل نوتسيبي نيذلاو
 كلذ نيب ناكو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفنآ اذإ نيذلاو .اماقمو ارقنسم تءاس اهنإ .امارغ ناک

 «قحلاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو .اماوق

 نم الإ ءاناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي ءاماثأ قلي كلذ لعفي نمو «نونزيالو

 ءاميحر اروفغ هللا ناکو «تانسح مهتاثیس هللا لدبي كئلوأف احلاص المع لمعو نمآو بات

 وغللاب اورم اذإو روزلا نودهشيال نيذلاو ءاباتم هللا ىلإ بوتي هنإف الاص لمعو بات نمو

 انبر نولوقي نيذلاو ءانايمعو امص اهيلع اورخي مل مهبر تايب اوركذ اذإ نيذلاو ءامارك اورم
 ءاوربص اجب ةفرغلا نوزحي كئلوأ .امامإ نيقتملل انلعجاو نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به

 .  #اماقمو ارقتسم تنسح اهيف نيدلاخ . امالسو ةيحت اهيف نوقليو

 )١( ]ةدئاملا ةروس ٦٥ ٦7[ . ) )۲]ءاسنلا ةروس ٥۸[ . ) )۳]ناقرفلا ةروس ٦۳ -٦“۷[ .

4 



 كلت نأو «مهبر رمأ نوصعي ةايحلل ةيعقاولا مهتاسرام ىف سانلا نأ حيحص

 ال كلذ عم ىصاعملا نأو «هللا الإ هلإ ال تايقالحخأب  قلعتت ام دشأ - قلعتت ىصاعلا

 . هللا رماوأ نم الدب ادمتعم الصأ اهولعجيو اهولحتسي ملام نايإلا نم مهجرخت

 لصأ ىفنت الو «هللا الإ هلإ الب تايقالحألا هذه طابترا ىفنت ال ةيصعملا نكلو

 الف الإو -ىصع نإو - مزتلا دقف رقأ نمف .هللا الإ هلإ الب رارقأإلا ىلع ىنبملا مازتلالا

 . مازتلا ريغب رارقإ

 هل رفغيو ءناميإلا ةرئاد نم هاصع نم جرخي ال  هتمحرب هللا نأ ىه ةيصعملا ةيصضق

 ماد امو «هتيصعمل لحتسم ريغ مادام رانلا ىف هدلخي ال هنکلو ءاش نإ هبذعیو «ءاش نإ

 . هللا عیرشت هب یهاضی اعیرشت اهلعجیی مل

 نايس اهدوجو مدعو اهدوجو نأ وأ «هللا دنع ةنيه ةيصعملا نأ هانعم سيل اذه نكلو

 . ناال ةبسلاب

 . تاعاطلاٻ ديزيو ىصاعمل اب صقني . صقنيو ديزي ناهإلا اغنإ

 ‹ نمؤم وهو ىنزي نيح ىنازلا ینزی ال » :5 هللا لوسر نم ریرقتلا اذه یفکیو

 ١ « نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو

 ناسنإلا ماق املك طبهيو ولعي وه امنإو « اتباث سيل نايبإلا نازيم نأ نايبل ىفكي

 امك . هللا رماوأب لمعلا كلذ ىف همازتلا مدع وأ همازتلا بسح « لامعألا نم لمعب

 ‹ هللا الإ هلإ ال تايقالخأو هللا الإ هلإ ال نيب مصفني ال ىذلا طابترالا كلذ نايبل ىفكي

 اهمازتلا نأو « قالخأ ةمأ ىهف ۔ةديقع ةمأ « ةينابر ةمأ اهنأ مكحب -ةمألا هذه نأو

 ال اهنأو « هلافغإ نكي ال اهنايإ قدص ريياعم نم رايعم وه هللا الإ هلإ ال تايقالخأب
 ! نالا ةقداص اهنآ معزت مث اهقالخأ نم تلفتت نأ عيطتست

# %# 

 . اهتيلاعف لكو اهقمع لكب ةقيقحلا هذه ىعو دقف لوألا ليجلا امأف

 . نآرقلا هقلخ ناك تلاقف < لب هللا لوسر قلخ نع اهنع هللا ىضر ةشئاع تلئس

 ! كلذك اهغلبأ امو ةرابعاهزجوأ ام

  هنع ىهن ىهن لکو « لزاما هباتك ىف هب هللا رمآ رمأ لك نأ ىآ . نآرقلا هقلخ ناک

 . ناخيشلا هچرحآ (۱)
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 هقلخ ناك مث نمو . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح ىف ةيعقاو ةمجرت امجرتم ناك

 . نآرقلا

 ىف مهمامأ ةودقلا وه ناكو « مهيلع هللا ناوضر هباحصأ ىبر قلخلا اذه ىلعو

 . هللا قالخأب قلخشلا

 ةايحلا تالاجم نم لاجم لك ىف ةعيفرلا ةيقالخألا ميقلا كلت ىرن نأ نذإ بجع ال

 تسلو رمألا اذه تيلو ىنإ : سانلل لوقيف ةفالخلا ىلوتي هلع هللا یضر ركب وبآ
 نہا رمع كلذ نم ابيرق لوقيو . ىنوموقف تأسأ نإو ‹ ینونیعآف تنسحأ نإف « مکریخب

 ! ءاسأ نإ هيوقت ىلإ سانلا وعدي خيراتلا ىف مكاح نم امو

 نأ امأ ! مزلي نيح مزتلي نأ لبقيو سانلا طغضل بيجتسي نأ ثيدحلا وأ ميدقلا ىف مكاح
 اهيلع ردقي ال ةسايسلا ملاع ىف هللا الإ هلإ ال تايقالخأ نم كلتف هيوقت ىلإ مهوعدي
 . ديرفلا ليحل ا كلذ الإ

 بضخي ملف ! فيسلا دحب هانموقل اجاجوعا كيف اندجو ول هللاو : ناملس هل لاقف

 ! هفيس دحب هموقي نم رمع ةيعر ىف لعج ىذلا هلل دمحلا لاق امنإو « هنع هللا ىضر

 كلذ الإ اهيلع ردقي ال ءةسايسلا ملاع ىف هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ نم كلذك كلتو
 ! ديرفلا ليجلا

 هل ذخآ یتح یدنع یوق مکیف فیعضلا : هتسایس نایب یف هنع هللا یضر رکب وبآ لاقو
 ىلع یقلت تاراعش كلت نكت ملو . هنم قحلا ذخآ یتح یدنع فیعض مکیف یوقلاو « قحا

 كلت تناكو « هب مزتلي اًيقيقح اساربن تناك امنإ . اهرعاشمب بعللا وأ اهتيهلتل ريهامجلا
 ملظت الو « ىوق هنألأدحأ ىباحت ال « هللا الإ هلإ الب ةمزعلملا ةسايسلا تايقالحخأ ىه
 . فيعض هنآل ادحأ

 ملسي نأ ىلع رصأ ىذلا قيرطبلا نم اهحاتفم ملستيل سدقملا تيب ىلإ رمع رفاسو

 رمع ررقف « امهالك ابكري نأ همداخو رمعل حمست باودلا ىف ةرفو كانه نكت ملو
 بكريو « همداخ هفلخ ريسيو ةرم رمع بكري « كيلاود ىشملاو بوكرلا ابوانتي نأ

 ىف مداخلل رودلا ناك سدقملا تيب الحد اذإ ىتح . رمع هفلخ ريسيو ةرم مداخلا
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 ةنيدملا الخدو « هفلخ رمع ريسي نأو هرود مداخلا ذخأي نأ ىلع رمع رصأف بوكرلا

 بكارلا وه ةفيلخلا نأ ةيضرألا فارعألا عيمج مكحب نوئظي سانلاو وحلا اذه ىلع
 ! مهتلهذأف ةقيقحلا اوفرع ىتح ! هيمدق ىلع ريسي ىذلا وه هعبات نأو

 لب ډک ډې

 ىف نوبقري ال نيذلا رافكلا ةبراحم ىلإ نوبهاذ مهو هدونجل ة5 هللا لوسر لوقي
 اوردغت الو اوزغا . هللاب رفک نم اولتاق . هللا لیبس یف هللا مساب اوزغا » ةمذ الو الإ نمم
 . ') «ةأرما الو اخيش الو اديلو اولتقت الو . اولثمن الو

 ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف-سانلا نظي ىتلا « برحلل ىقالحخألا روتسدلا كلذب عضيف
 ! قالخألاب اهل ةقالع ال هنأ ةصاحخ

 نوبراحي مهو ةياصولا تاذ هدنج ىصويف « هنع هللا ىضر ركب وب رمألا ىليو
 . هللا رمأ نع اولكن نيذلا نيدترملا

 ‹ كانه نمو انه نم یلتق عقیو « هیتوانم نيبو ههجو هللا مرک ىلع نیب لاتقلا عقیو
 ! نيقيرفلا ىلتق ىلع ىلصي ههجو هللا مرك ىلع ماق برحلا تفقوو مالظلا لح اذإف

 ! مهونفديل مهالتق هءادعأ ملسيو

 هللا مرک ىلع یبأیف . . رافک مهن هباحصآ نم موق لوقف « هيلع جراوخلا جرخیو
 ! انيلع اوغب انناوخإ مه اغنإ : لوقيو ههجو

 . هللا الإ هلإ ال لهأ الإ اهيلع ردقي ال  برحلا ىف -تايقالخآ كلت

 اديهش نوعبس نيملسملا نم عقوو « رصنلا دعب ةيزهلا تعقو نيح « دحأ ةكرعم ىف
 هلعل ءام سأك هلوانف ‹ عزني حيرج ىلع نيملسملا دحأ رم « ةزمح ءادهشلا ديس مهيف

 ضرعي ىناثلا ىلإ بهذف « كانه نالف ىخأل اهطعأ لہ حيرجلا لاقف « هسافنآ درثسي
 لوقي لك سماخلاو عبارلاو ثلاثلا ىلإ هكرتف كانه نالف ىخأل اهطعأ لاقف ءاملا هيلع
 لوألا ىلإ هدر سماخلا ناك املف « توملا عزن ىف هسفن ىلع هاخأ رثؤيو « ةلوقلا تاذ
 ىلإ داعف « هسافنأ ظفل دق وه اذإف ىناثلا ىلإ داعف ‹ هسافنأ ظفل دق وه اذإ هيلإ داع املف
 ىتح مهنم دحاو ضري مل « ءادهش اوبهذ دق مهلك اذإف « سماخل اف عبارلاف « ثلاثلا
 ! هيخأ ىلع هسفن رثؤي نأ توملا ةظحل

 ؟ تاغللا تاحلطصم ىف افصو اهل دج فیک ؟ هذه تایقالخأ یأ
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 ليجلا كلذل ةعيفرلا ةيقالخألا تايوتسملا ركذب تاحفصلا دوسن نأ انفده سيلو
 . هاجتا لك ىف ةبيجع جذامنب ةرماع خيراتلا بتكو ريسلا بتكف « ديرفلا

 نايإلا ةقيقح نيب ليجلا كلذ سح ىف قيثولا طابترالا كلذ لجسن نأ انفده امنإو
 . نيدلا اذه اهيلع لمتشي ىتلا ةيقلخلا ميقلا نيبو

 ناك الو « هنم ةافعم اهسفن ةيلاتلا لايجألا دجتف « مهب اصاح اداهتجا كلذ نكي ملو
 جرحت الب ةيلاتلا لايجألا هنم خلسنت مهب اصاحخ ازايتما ۔ًأدہملا ثيح نم ۔ كلذ

 نإ مهل لاق هللا نأل « نيدلا وه عقاولا ةقيقح ىفو مهسح ىف كلذ ناك اغإ
 هنم اوملعتف ةي لوسرلا مهملع كلذكو < تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا مه نينمؤملا
 نأ نكي ناسنإلا ن عقاولا ةقيقح ىف الو مهسح ىف نكي ملف « ةلماعملا نيدلا » نأ
 ۔ عقاولا ىف وه امك ۔ مهسح ىف ناك امنإ . نيدلا اذه لامعأب لمعي نآ نود انمؤم نوکی
 . نيدلا اذه ىضتقمب لمعلا ىف نوتوافتي ام رادقمب مهناميإ ةقيقح ىف نوتوافتي سانلا نأ
 مهعسو ام نيدلا اذه لامعأ نم اولمعي نأ اودارأ مهنآ هب اوصتخا ىذلا مهزايتما ناکو
 هللا رمأل اذيفنت « قيبطتلا مهعسو ام نيدلا اذه تايقالخأ نم اوقبطي نأو ‹ لمعلا
 اولمعف اوعوطت امنإ ‹ ضورفملا ىندألا دحلاب اوفتكي ملف « ٠ 4 متعطتسا ام هللا اوقتاف#
 ۔ًاديملاامأ . تاضورفم وأ تابجاو اهنأك مهسفنأ اهب اومزلآو ‹ تابودنملاو لفاونلاب
 ‹ عقاولا ملاع ىف هللا الإ هلإ ال تايقالخأب لماعتلا أدبمو ٠ لمعلاب نايبإلا نارتقا أدبم
 . نيدلا اذه تايهيدب نم لعفلاب هنأل « ةملسم ةيهيدب مهسح ىف ناك دقف

 قيثایملاپ ءافولا : اسماخ

 متلعج دقو اهديكوت دعب ناميألا اوضقنت الو «متدهاع اذإ هللا دهعب اوفوآو * : یلاعت لاق
 اثاکنآ ةوق دعب نم اهلرغ تضقن یتلاک اونوکت الو .نولعفت ام ملعي هللا نإ ءاليفك مكيلع هللا

 مکل نایبیلو هپ هللا مکولبي اغ .ةمآ نم یبرأ یه ةمآ نوکت نأ «مکنیب الخد مکنامآ نوذختت

 ءاشي نم لضب نكلو «ةدحاو ةمأ مكلعجل هللا ءاش ولو . نوفلتخت هيف متنك ام ةمابيقلا موي

 دعب مدق لزتف مکنیب الخد مکنامآ اوذختت الو .نولمعت متنك امع نلأستلو ءاشی نم یدهیو

 هللا دهعب اورتشت الو .ميظع باذع مكلو هللا ليبس نع متددص ام ءوسلا اوقوذتو ءاسهتوب

 . «نوملعت متنک نإ مکل ريخ وه هللا دنع ام نإ ءالیلق انمٹ

 نأ دعب ءاهنايك ىف ةخسار «ةمألا هذه تامس نم ةمس هذه نوكت نأ هللا دار دقو
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 هذه جرخأ نأ دعبو ءاليلق انمث مهنايآو هللا دهعب نورتشي مهنآ باتكلا لهأ نع ربحآ
 . ةمايقلا موي مألا لك ىلع ةدهاشلاو «ةدئارلاو ةدئاقلا ىه نوكتل ةمألا

 ىف هب زيمتت اهل اقلخ قيئاوملاب ءافولا راصو « لعفلاب اهدهعب ةمألا هذه تفو دقلو
 . ضرألا بوعشب ةطيحملا ةيلهاجلا طسو

 نأ دعب ء«هلوسر ةنسو هللا باتكب اكسمت لايجألا دشأ هاندهع امك لوألا ليحلا ناكو

 . ركلا نآرقلا ىده ىلع ةا لوسرلا هابر
 هنآ حلصلا دونب نم ناك « شيرق یكرشم عم ةيبيدحلا حلص 4 لوسرلا دقع امديح

 !هودري مل نيملسملا نم اشيرق ءاج نمو « مهيلإ هدر نيملسملا نم لک ادمحم ءاج نم

 قيضلا غلبو ‹ةيقافتالا هذه نم مهيلع عقاولا نبخلاب ذئموي نوملسملا سحأ دقلو

 !ىلب : لاق ؟نينمؤملاب انسلوأ : 4 لوسرلا لئاسي حارف هغلبم هنع هللا ىضر رمعب
 هيلع درو .اننيد نم ةيندلا ىطحن ملف : لاق ! ىلب : لاق ؟ نيرفاكلاب اوسيلوأ : لاق
 . “' «ىرصان وهو ءهيصعأ تسلو هللا لوسر ىنإ» : لصفلا لوقلاب ةي لوسرلا

 مهنكلو «نيملسملل ةبسنلاب ةيبيدحلا حلص هيلع ىوطني ىذلا ريخلا ملعي هللا ناك

 نبغلا الإ هيف نوري اونوكي مل «بيخلا نع بوجحللا «دودحلا ىرشبلا مهرصبب
 : ىلاعتو هناحبس هللا لزنأ كلذ ىفو «رهاظلا

 نينمآ هللا ءاش نإ مارسحلا دجسملا نلخدتل قحاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل#
 احتف كلذ نود نم لعجفاوملعت ملام ملعف «نوفاخت ل نیرصقمو مكسوءر نيقلحم
 (۲) 4 ایرق

 لالغألاب اللغم نيكرشملا فوفص نم لدنج وبأ ج رخ لازت ام ةضغ ةيقافتالا امنيبو
 نيملسملا نزح نم لاحلا هذه ىلع هتيؤر تدازف ٠ نينمؤملاو هَ لوسرلاب قاحللا ديري
 نم هسفن كفيو هب لتاقيل هيلإ فيسلا ىقلي نأ ديري رمع مدقتو «نبغلاب مهروعشو
 نيملسملا بولقو «نيكرشملا نيبو هنيب مربملا دهعلاب كسمتيو « ىبأي ةي لوسرلاو رسألا
 . سيئبلا رظاملااذه نوري مهو ىسآ عطقتت

 . . دهعلاب ءافولا ىلع ةيبرتلا ىف ايلمع اسرد ناك هئكلو

 ىذلا «قاثيملا» نم ءزج هنإ . هللا مساب دوقعم دهع وه ملسملا همربي ىذلا دهعلا نإ
 «ةديعبلا وأ ةبيرقلا !ةحلصملا» هيف لحدتت آرمأ سيل هلإ . هبر هاجت نمؤمل ا هب مزتلي

 . [۲۷ ] حتفلا ةروس (۲) . ىقهیبلا اور (1)
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 ىف ةحلصملا تدب اذإ ضقنيو «همازتلا ىف ةحلصملا تدب اذإ مزتليف « ةيفخل ا وأ ةرهاظلا

 هب ءافولا مزتعت ال یهو همربت . قيثاوملا نم همربت اميف تايلهاجل ا ندید وه اذه نإ ! هریغ

 ربح هنإف هضقن ىف ةحلصملا اهل ودبت ىتلا ةظحللا ىفو .هضقنل ةليسولا دجت امير الإ

 اهقيثاوم ىف كلذ ىلع لاثم زربأ نيرشعلا نرقلا ةيلهاجو ) ! رثكأ الو قرو ىلع
 نيذلا « نونمؤملا امآ (! تاظحل ىف هضقنت ام لهسأ امو قاثيملا مربت ام لهسأ ام . ةيلودلا

 اغإ «ةحلصملا مهكرحت ال نيذلا مهدحو مهف ‹ قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي

 هللا ةاضرم ىلع صرحلا مهكرحي

 : هثارو نم ةملسملا ةمألاو ةه هلوسر هجوي وهو هللا لوقي

 . '«(نينئاخلا بحي ال هللا نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نم نفاخت امإو#

 نوبقري ال نيذلا نيرفاكلا عم ىتح « قيثاوملا ىف هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ نم هذهو

 مهيلإ ذبني . تاظحللا نم ةظحل ىأ ىف ةنايغلا مهنم عقوتت نيذلاو «ةمذ الوالإ نمؤم ىف

 . . مئاق قاثيملاو مهب ردغي ال نكلو «كلذ دعب نولتاقي مث الوأ مهدهع

 ىف هنم تناكف «عقاولا ملاع ىف هتقبطو ىنابرلا هيجوتلا ةيمالسإلا ةمألا تعوو

 . بيجاعأ اهتايح
 ام ذئموي اوناك نيذلا اهله نم ةيزج لا ذخأو ماشلا حارجلا نب ةديبع وبأ حتف نيحف

 فسخ لا مهنوموسب اوناك نيذلا مورلا نم مهيمحي نأ هيلع اوطرتشا « مهنيد ىلع نولازي

 . طرشلا ةديبعوبأ لبقو «داهطضالاو

 ابأ ءابنألا تغلبو ‹ نيملسملا نم ماشلا دادرتسالل اميظع اشيج دعأ لقره نكلو

 متطرتشا دقو ءانل لقره زيهجتب متعمس دقل : مهل لاقو «سانلا ىلإ ةيزجلا درف «ةديبع

 هللا انرصن نإ طرشلا ىلع مكل نحنو « كلذ ىلع ردقن ال اّنإو مكيمحن نأ انيلع

 !مهيلع
 !؟ خیراتلا یف كلذ لثمب دحأ عمس له

 لاح ىأب مهيلإ اهدري مث ءةحوتغم ا دالبلا لهآ نم ةيزج ذحأي رصتتم جتاف شيج دئاق

 ّ !؟ لاوحألا نم

 . بقني نأ ديري نمل هتاحفص ةحوتفم خيراتلا وه اذه

 . خيراتلا ىف دیرف ثداح هن]
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 اهليبس ىف ىحضيو «اهردقي ةديعب «ةحلصم » ءاجر كلذ عنصي ةديبع وبأ نكي ملو
 ءرارجلا لقره شيج ىلع رصشني نأب نيقي هدنع ناك امف ! الك ! ةبيرقلا ةحلصملاب

 ! كلذ ىلع ردقن ال انإو : حضاأو هریبعتو

 ءافولا : طو هللا لوسر دي ىلع مالسإلا هيلع مهابر ىذلا ادبملا نم قلطني اغنإ

 : ةرساخ مآ ةبيرقلا ةرظنلا ىف ةحببار ةقفصلا تناكأ ءاوس « قيثاوملاب

 نوکت نا مکنیب الخد مکنامیآ نوذختت اٹاکنآ ةوق دعب نم اھلزغ تضقن یتلاک اونوکت الو

 . ') #4.. ةمآ نم ىبرأ ىه ةمأ

 دقف ءهل هللا هردق ىذلا هرثأ ةديبعوبأ هب مزتلا ىذلا ىمالسإإلا قلخلا اذهل ناك دقلو

 - دعب نم- مث «مهبولق ةيضار ةيزجلا نوديعي سانلا حارف ‹ لقره شيج ىلع هللا هرصن
 اذه ىلع وه نم جرخي ىذلا نيدلا اذهب اباجعإ ءاجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي اوراص
 ! ميظعلا قلخلا

 دحآ مكدحأ بعال اذإو : سراف برح یف هدئاقل لوقی هنع هللا یضر رمعو

 ! هل هذفنأف نام دهع هيطعي ملسملا نأ اذه نظف جولعلا

 ! ىقترملا ةعورل ايو | هللاي

 دق ملسملا ىدنجلا نأ ىسرافلا بناج نم مهوت درجم هنكلو ! ةقيقحلا ىف دهع ال هنإ

 ! هل هذغفنأف : هدئاقل رمع لوقيف ! نامأ دهع هاطعأ

 مازلإ كلذك هنكلو «ىدنجلا نم عقاولا ىف ردصي مل ىذلا دهعلا ذافنإ طقف سيل هنإ

 ! هاطعأ دق نيملسملا دونج نم ادحاو نأ ودعلا مهوت دهعب دئاقلا

 !؟ خيراتلا ىف كلذ لثمب دحأ عمس له

 ةندهلا نولغتسي موقلا نأ ديفت ءابنأب هنويع هيتأت نكلو «مورلا عم ةنده ىف ةيواعمو
 اولمكي نأ لبق مهئجافي نأ ةيواعم مهيف .نيملسملا ىلع ئجافم موجهل دادعتسالل

 رمأ امك ءاوس ىلع مهيلإ ذبنت نأ امإ : نولوقي « هيلع نوپأي هيراشتسم نکلو .مهتدلع

 . مهزجانت مث دهعلا ةياهن ىتح رظتنت نأ امإو هللا

 ! هشيج هللا رصنيو . .ةيواعم رظتليو

 . نيدلا حالص مايأ نويبيلصلا هلعف ام كلذ لباقم عض

 زاحناف «ةرغ ىلع نيملسملا اوذخأو اوردغ مهنكلو «ءةنده ىف مهعم نوملسملا ناك
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 ىف ليخلا تصاغ ىتح فيسلا مهيف اولمعأو « مهيلع هومحتقاف «دجسملا ىلإ نرملسملا

 !مهسفنأ نييبيلصلا عجارم یورت امک «اھبکر ىلإ مدلا

 : ةدحاو ةلم هلك رفكلاو «راقكلا نع لوقي وهو هللا قدصو

 . )٠ « نودتعملا مه كئلوأو ءةمذ الو الإ نمم ىف نوبقري ال #

 لث مهبقاعي نأ-مهيلع هل ةركلا تداع نيح-نيدلا حالص اشي ملف كلذ عمو

 ِإ مالس لا ةحامسب مهلماع اغإو . . هبأوبقاعام

 ةيمالسإإلا ةيملعلا ةك رحل ا : اسداس

 ليجلا ىلع صاح زيكرت عم ةيمالسإللا ةمألا تامس زربأ نع ثدحقن انك انه ىلإ

 : لاق نيح مالسلاو ةالصلا هيلع هل دهشو «هنيع ىلع ةي هللا لوسر هابر ىذلا ديرفلا

 . .. ىنرف نورقلا ريخ
 اغإ «لوألا ليجلاب ةصاخ تسيل تامسلا هذه نأ ثيدحلا نم قبس اميف اندكأدقلو

 ىتلاو ءاهراصعأو اهلايجأ عيمج ىف اهلوازت نأ ىغبني ىتلا «ةملسملا ةمألا » تامس ىه

 درفتملا ليحل ا ةيزم نأو . لايجألا نم ليج ىآ ىف اهنع تلخت اذإ ةمثآ وأ ةرصقم ربتعت

 هل ققحتتل ليج لک نم بولطم كلذف ءاهيلع ظفاحو تامسلا كلتب مستا هنأ نكت مل

 ىف ةورذلا غلب هنأ ليجلا كلذ اهب درفت ىتلا ةيزملا تناك اغغنإ . قحلا ناهإلا ةفص

 دحل ا ىلإ لصيل هدهج لذب امغنإ « ضورفغملا ىندألا دحل اب اهيف فتكي ملو ءاهتسرام
 حم نوطبهي نيح ةصاخ «سانلا لاب ىلع رطخت ال قافآ ىلإ لصوف «بوغرملا ىلعألا

 ! ضورفملا ىندألا دحلا تحت تاكرد نولزنیف ‹ةطباهلا ٠ مهتيعقاو»

 ةمألا » اهفصوب اهل ةمزاللا «ةمألا هذه تامس نم نييرخأ نيتمس نع انه ثدحتنو

 لوألا ليحلا نع نيترخأتم ۔امهتعيبطب ۔اتءاج دق لبق نم انرشأ امك اتناك نإو (ةملسملا

 خيراتلا بتك ىذلا

 ءاشنإلا ةلحرم ىف نازربت ال امهتعيبطب  ةيراضحلا ةكرحلاو ةيملعلا ةك رحل ا نإ

 ضتئاف دهج ىلإو «ءاشنإلا ةلحرم ىف رفوتي ال رارقتسا ىلإ ناجاتحت امهنأل « نيوكتلاو
 امك . نيكمتلاو سيسأتلا ىف لذي ءاشنإللا ةلحرم ىف هلك دهجل ا امنيب « تارورضلا نع

 ئدابملاو ميقلل «ليثمتلا » ةيلمع هيف متت «نيوكتلا لامكتسا دعب ىضيي نمز ىلإ ناجاتحت
 نكلو . ةيداملا ةراضحلاو ملعلا تالاجم ىف «جاتنإلا » ىلإ كلذ دعب هجشتتل «راكفألاو

 )١( ةبوتلا ةروس 1 1۹
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 لظتو «ءادتبالاةطقن نم ةقيقحلا ىف ًاشنت نيتكرحلا نم لك اهنع دلوتت ىتلا ۲ةرذبلا»
 نأ دعب ءاضعألا لمتكملا نينجحلا دلوي امك دلوتف « ىعيبطلا اهجضن ىفوشست ىتح ةنماك
 . نويعلا نع ةيفح ىف هراوطأ لمكتسي

 بألا » وه ةقيقحلا ىف ناك -هسفنب نيتمسلا نيتاه ىف كراشي مل نإو لوألا ليجلاف
 تبتك ىتلا ةلئاهلا ةقالطنال اب ماق ىذلا وه هنإ ثيح نم «ريبعتلا حص نإ امهل ١ ىحورلا

 ةحص هسفن تاذ ىف ققح ىذلا وه هنإ ثيح نمو «دعباميف رفاظلا خيراتلا روطس

 ةكرحلاو ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا زاربإ ىف هرثأ نيرمألا نيذه نم لكلو «قلطنملا
 . ةيمالسإلا ةيراضحلا

 ةكرحو ةيملع ةكرح اهيف ثدحت نأ  ةمأ ىأ ةايح ىف ةنيمق ىهف ةقالطنالا امأف
 ءاطعلا نم ىرخأ ةهج نم كلذ نألو ‹رشبلا ةرطف ىف زوكرم كلذ نل «ةيراضح

 : دهج نم هيف نولذبي ام ردقب اعيمج رشبلل لوذبملا ىنابرلا

 . ) ڳاروظحم كبر ءاطع ناکامو « كبر ءاطع نم « ءالؤهو ءالؤه « دم الك

 ال اهيف مهو ءاهيف مهلامعأ مهيلإ فون ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم
 . " ‰نوسخېي

 ةكرحلاو «ةحيحصلا ةيملعلا ةكرحلا ىشني نأ هنأش نمف قلطنملا حيحصت ام
 . تاكرحلا نم اهريغ نعاحضاو ازيمت زيمتت ىتلا ‹«ةحيحصأا ةيراضحلا

 . ةيمالسإلا ةيملعلا ةك رحلا نع ثيدحل اب هيف ًادبنو ءانه هينعن ام اذهو

 ل ډک ډک

 . خيراتلا نم تباث كلذو . . ةيملع ةمأ مهتيلهاج ىف برعلا نكي مل

 ‹«ةيملعلا فراعملا كلت نم ءىش ليصحتب مهسفنأ اولغشي مل برعلا نكلو «فراعمو
 ‹«مهتاعازنو مهتاراثب نیلوخشم ‹ خيراتلا شماهو ايندلا شماه ىلع نوشيعي اوناك مهنأل
 .مهبارشو مهوهلو مهتاراجتب رثكألا ىلعو « مهئاجهو مهرخفو

 ظفحو رعشلا لوق وه اهنوشيعي ىتلا ةيلبقلا مهتايح ىف برعلا لغشي ام دشأ ناك
 لك همدختست باسنألا ظفحو «هتحاصفب نوهابتيو هلوق ىف نوننفتي رعشلاف . باسنألا

 . [19 ]دوه ةروس (۲) . ۲١[ ]ءارسإللا ةروس (1)
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 تقو ىرحخألا لئابقلا نم لينلا ةلواحم ىفو «ىرحألا لئابقلا عم رحافتلا ىف ةليبق

 ! اهباسنآ یف زملم نم نوکی دق ا عازنلاو ماصخلا

 ىسفنلاو ىركفلا جضنلا ىلع هتلالدو «ىلهاجلا ىبرعلا رعشلا ةغالب مغرو

 ةيبصعلاب ةمئادلا مهتلغشمو ٠ برعلا اهيف شيعي ناك ىتلا ةوادبلا نإف ‹ یریبعتلاو

 «عمجتلل » الاجم عدت مل «باسنألاب رخافتو تاعازنو تاموصح نم اهعبتي امو ةيلبقلا

 . ةيراضح وأ ةيملع ةكرح ىأل ىساسأ طرش وهو «ةمأ نيوكتل

 - مهنع تبث امك ۔اوناكو «ملعلا بلطل هاجتا ىأ نوهجتي ال انورق برعلا شاع كلذل

 ةيملع ةكرح ءاشنإل ال ةبولطملا رصانعلا لك مهحنميل ءاج . مالسإلا ءاج مث

 . نوكت نأ ىغبني امك ةحيحصلا ةيملعلا ةك رحل ا ءاشنإل لب «بسحف

 مايقلل ناسنإلا تاودأ ىدحإ نوكتل هللا اهعدوأ ةيرطف ةبغر « ةفرعملا » ىف ةبغرلا

 ىف ةيسيئر ةزيكر ةصاخ ةفصب ةدام لا صاوحخ ةفرعم ىف ةبغرلاو . ضرألا ةرامعب

 ىلإ جاتحم ۔انلق امك ۔اهنكلو . ىحالطصالا هانعمب «ملعلا» ىف ةيسيئر ةزيكرو ‹ةرطفلا

 هذه لكو . ىرطفلا ىعيبطلا اهطاشن لوازت ىكل ةنينأمطو نمآو رارقتسا ىلإو عمجت

 ملع- مث نم كانه نكي ملف ءةيلهاجلا ةيلبقلا ةيبرعلا ةغيبلا ىف ادوقفم ناك رصانعلا

 . فورحملا ىنعملاب

 یتلا ةئيبلا- ءدب ىذ ئداب _ تدجوف ‹أاعيمج رصانحلا هذه تدجو مالس إلا ءاج املف

 تناك « رمألا اذه نع امامت ةلوغشم تناك ةمأ ىف ءاهنكلو . ملعلا اهيف رهظي نأ نكي

 ناك ام طشنت ةلئاه ةيويح ةعفد ىلإ نمألاو رارقتسالاو عمجتلا بناج ىلإ  ةجاح ىف

 . جاتنإلاو لمعلا ىلإ هعفدتو «ةرطفلا بناوج نم الفاغ

 ناكف « خيراتلا ىف ةقوبسم ريغ ةذف ةروصب ةيويحلا ةعفدلا كلت مالسإللا ىطعأ دقلو

 كلذ مسج ىف ةمخضلا ةنحشلا ترس نيح ملعلا بلطل ةرطفلا كرحتت نأ ًايعيبط ارمأ

 . هيف ةيثزج لك تكرحف ديدحلا عمجتلا

 تاذ نم ىدؤث نأ نكي ىتلا «بسحف ةعفادلا ةنحشل لا كلت وحي مل مالسإلا نكلو

 ةيوسلا اهتعفد اهيطعتف ةرطفلا نم -ةرماضلا وأ ةيفاغلا ًبناوحلا ظاقيإ ىلإ اهسفن

 عم هنأشك «ملعلا بلطل ةددحم تاهيجوت كلذ بناج ىلإ ىوح امنإ «ةيوسلا اهتكرحو

 .ةيرشبلا ةايحلل مزال رمأ لك

 ناسنإلا عيطتسي ال اغ نوكت نأ امإ «ةيرشبلا ةايحلا تابلطتم عم ىحولا نأشو
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 نأشك هلك «ميلعتلا » رمأب ىحولا لفكتيف «هسفنب ةحيحصلا ةفرعملا ىلإ هيف لوصولا
 ىلإ هيف لوصولا ناسنإللا عيطتسي ام نوكت نأ امإو . . مارحلاو لالحلا رومأو «ةديقعلا
 عضوو «هيجوتلاب ىحولا ىفتكيف «تاودألا نم ةرطفلا هللا عدوأ ا ةحيحصلا ةفرعملا
 ريكفتلاو لمعلل حيحصلا جهنم ا

 عدوآ ىتلا رومألا كلت نم وه «ةدالا صاوحخ ىلعو . ىداملا نوكلا ىلع فرعتلاو

 ةحيحصلا ةفرعملا ىلإ اهب ناسنإإللا لصي نأب ةنيمقلاو ءاهل ةمزاللا تاقاطلا ةرطفلا هللا
 «تایرظن» یطعپ نأ هيف یحولا نأش نکی مل كلذل .هلذبي ىلضعو ىلقع دهجب

 ‹هيجوتلا هنأش ناك امغنإ .مولعلا ىتش ىف ةنيعم تامولعم ىلإ لصوت اسورد الو « ةيملع
 حيحصلا جهنملا ءاطعإو

 , ل لوسرلا ةنس اهب تلفح امك «لزتملا هللا باتك اهب لفح دقف تاهيج وتلا امأف

 ةصاحخ ةحضاولا هتلالد كلذلو «أرقا » : ءارقإلاب هنم ىحولا أدب دقف هللا باتك امأف
 . بتكت الو أرقت ال ىتلا ةيمألا ةمألل ةبسللاب

 كبرو ارقا .قلع نم ناسنإإلا قلخ ء«قلخ ىذلا كبر مساب ًأرقا# : ملعلا ركذب ىنث مت

 )١( چ ملعب ملام ناسنإلا ملع «ملقلاب ملع ىذلا مركألا

 ةلخاد ةينوك تايآ كلذ لالخ ىف دروأو «نوكلا ىف هللا تايآ ىلإ راظنألا تفل مث
 . نجلا نيوكت لحارمو ضرألاو تاوامسلا لاجم ىف ةصاخو «ملعلا ١ ميمص ىف

 (") هک ضرألاو ثاوامسلا ىف اذام اورظنا لق#

 . ) هنورصبت الفأ «مكسفنأ ىفو « نينقوملل تایآ ضرألا یفول#

 نيجوز اهيف لعج تارمثلا لك نمو ءاراهنأو ىساور اهيف لعجو ضرألا دم ىذلا وهو
 . ) #نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ ءراهنلا ليللا ىشغي «نينل

 انقلخ مث « نيكم رارق ىف ةفطن هانلاعج مث . نيط نم ةلالس نم ناسنإلا انهاخ دقلو»
 هاناشنأ مث « امحل ماظعلا انوسسكف « اماظع ةغضملا انقلخف ‹ ةغضم ةقلعلا انقلخف « ةقلع ةفطنلا

 . )هڳ نیقلاخلا نسحأ هللا كرابتف ‹ رخآ اقلخ

 اهب دصق دق ۔نآرقلا ىف ةريثك ىهو -نوكلا ىف هللا تايآ ىلإ تاراشإلا هذه نآ عمو
 هتنمهو < طیملا هملعو « ةزجعملا هتردقو ‹ قلاخلا ةمظعل ىرشبلا بلقلا ظاقيإ ءادتبا

 )١( تايراذلا ةروس (۳) . [1*1 ]سنوي ةروس (۲) [ ه١ ] قلعلا ةروس ] ۲١.-۲١[ .

 )٤( نونمۇملا ةروس (۵) . [۳ ]دعرلا ةروس 1 1١-٤ 1[ ,
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 ميظعلا قلاخلل بولقلا عشخت ىكل « هل هريبدتو هلك نوكلا رمأ ىلع ىلاعتو هناحبس

 اهيف حضاو «ىملعلا» هيجوتلا نأ الإ -ةديقعلا حيحصتل ىآ ۔ كيرش الب هدحو هدبعتو
 ضرعتت ىتلا تايآلا مظعم هب متخت ىذلا ربدتلاو «رصبتلاو « ركفتلا نأل «كش الب

 وأ « نولقعي# وأ (نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ # : ىلاعت هلوقك تالاجعملا هذهل
 هتعيبطب ىرسي «ربدتلاو رصبتلاو ركفتلا اذه «خلإ . . 4 نيلاعلل تايآل كلذ ىف نإإ#
 ةينابرلا ةعنصلا رسو <« ةينوكلا تايآلا هذه ١ رس)» ىلع فرعتلا ةلواحم لمشي ىتح
 لعفلاب نوملسملا اهنم ًأدبو . «ملعلا » اهنم ادبي ىتلا ةطقنلا ىه كلتو .اهيف ةنماكلا

 ‹ىرخأ رومأب ۔انفلسأ امك ۔مهلاغشنال «قباس ىملع ديصر برعلا دنع نكي ملال و
 ءمولعلا نم مألا نم مهريغ دنع ناك ام ىلع عالطالا ىلإ ةجاحلاب نوملسملا سحأ دقف
 ةغل تناك الو .هيلإ اوهجتي ملو مهتيلهاج مايأ لبق نم هب !اورعشي مل ساسحإ وهو
 نيتغللا نيتاه ملعت ىلإ نوملسملا هجتا دقف « ةينيتاللاو ةيقيرغإلا ىه ذئموي ةبلاغلا ملعلا
 . ةيملعلا مهتكرح اوأدب ةطقنلا هذه نمو « ىبرعلا ناسللا ىلإ ملعلا لقن اوعيطتسي ىتح

 ةساحلااوبستكاام ناعرس اوناك نإو ء«لاوحألا هذه لثم ىف ىعيبطلا رمألا وه امك
 ىوتحي ىقيرغإلا ملعلا ناك ىتلا ءاطخألا ضعب نوححصي اوذخأو «مهسفنأل ةيملعلا

 ,اهيلع

 رظنلل هيجوتلا كلذو « ةينوكلا تاراشإلا كلت طقف وحت مل ةينآرقلا تاهيجوتلا نكلو
 . ثحبلا جهنم : كلذ نم مهآ توح اغنإ ءاهيف ركفتلاو تابآلا هذه ىف

 ءاهفسلفيو ةيرظنلا نع ثحبي .ايديرجت ايفسلف ايرظن قيرغإلا ىدل ملعلا ناك دقل
 فرصب ‹«ةحيحص ىهف-روصلا نم ةروصب ۔اهرفأ نإف « لقعلا » ىلع اهضرعب ىفتكيو
 . ةيعقاولا اهتحص وأ ىعقاولا اهدوجو نع رظللا

 . . رخآ هاجتا ىف تناك نآرقلا تاهیجوت نکلو

 ىرظنلا بناجلا ىلإ ال «ملعلا نم عفانلا بناحجلاو ىلمعلا بناجلا ىلإ هج وت اهنإ

 : ىديرجتلا

 . «  جحلاو سانلل تيقاوم ىه لق ءةلهألا نع كنولأسي#

 .] ۱۸۹ 1ةرقپلا ةروس (1)
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 نم الضف اوغتستل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليللا ةيآ انوحمف «نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجوإ

 . ٩ الیصفت هاناصف ءىش لکو «باسحلاو نينسلا ددع اوملعتلو مكبر

 ىلك مث «نوشرعي امنو رجشلا نمو ءاتوسيب لابحلا نم ىذختا نآ لحنلا ىلإ كبر ىحوأو ل

 ءافش هيف هناولأ فلتخم بارش اهنوطب نم جرخی اللذ كبر لبس ىكلساف تارمثلا لک نم

 . ")4 نورکفتپ موقل ةيآال كلذ ىف نإ «سانلل

 ىفسلفلا ىرظنلا لاجملا نم ىملعلا ثحبلا هاجتا نولوحي نوملسلملا أدب انه نمو

 ىه «ثحبلا جهنم ىف ةلئاه ةلقن هذه تناكو « ىبيرجتلا ىملعلا لاجملا ىلإ ىديرجتلا
 . ةريخألا نورقلا ىف اهيلإ لصو ىتلا ةعساولا قافآلل ىملعلا ثحبلا تله ىتلا

 . ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا اوسسأ نيذلا مه نوملسملاو

 ةعساو تازفق هب اوزفقف ‹« جهنملااذه نيملسملا نع اوذخأ نيذلا اهب رقي ةقيقح كلت

 . ثيدحلا رصعلا ىف

 : " ”Making of Humanity “ ةيناسنإلا ءاثب » هباتک یف تلوفیرب لوقی

 تايرظنل ةشهدم فوشك نم انيلإ هومدق اميف سيل برعلل انملع هب نيدي ام نإ »

 هيف ملعلل نكي مل انيآر امك  يدقلا ملاعلاف .هسفن هدوجوب مهل نيدي لب .ةركتبم
 نکلو . تايرظنلا اوعضوو ماكحألااوممعو بهاذملا نانويلا مظن دقو . .دوجو

 جهانملاو ءاهزيكرتو ةيباجيإللا تامولعملا عمجو «ةانأو بأد ىف ثحبلا بيلاسأ

 ابيرغ ناك كلذ لك « ىبيرجتلا ثحببلاو «ةرمتسملا ةقيقدلا ةظحالملاو «ملعلل ةيليصفتلا

 نم حورل ةجيتن ابروأ ىف رهظ دقف «ملعلا » هوعدنامامأ . .ىنانويلا جازملا نع امامت

 جهانملا كلتو حورلا هذهو . .ةئدحتسم ءاصقتسالا نم قرطلو «ةديدج ثحعبلا

 . '« ىبروألا ملاعلا ىلإ برعلا اهلصوأ
 ءاطحألا حيحصت دح دنع فقي ال ةيملعلا مهتكرح ىف نوملسملا هعنص ىذلا نكلو

 نم ریئک فاشتکا الو ءربجلا ملعك ةديدج مولع عادتبا الو ‹ قيرغأإإلا دنع اهودجو ىلا

 فاشتكاالو «ءايميكلا ملعو ءايزيفلا ملع ىف ريبك مدقت ىلإ ىد امن ةدالا صاوحخ

 فقي الو . .ءوضلا ملع ىف مثيهلا نب نسحلا ةيرقبع هتعدتبا ام الو «ةيومدلا ةرودلا

 ام ىذلا ىبيرجتلا حهنملا وهو «حيحصلا ىملعلا مدقتلا ليبس ةيرشبلا حنم دنع كلذك

 . كلذ نم مهأ وهام كانه ناك اغنإ . . هنودب ايقيقح امدقت مدقتي نأ ملعلل ناك

 . [ ٦۸-1۹ ] لحنلا ةروس (۲) . ١١[ !ءارسإلاةروس (1)

 . ٠١١ ص دومحم سابع ذاتسألا ةمجرت لابقإ دمحم  مالسإلا ىف ىنيدلا ريكفتلا ديدجت ١ باتك نع (۳)
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 اهيف اجب ءاعيمج ةايحلا تايثزج لمشي «ةايحلل الماك اجهنم نآرقلا ىوح دقل
 هتمدق ام مهأ وه تاذلاب رمألااذهو . حيحصلا اهناكم ىف ةيئزج لك عضي مث «املعلا»

 اهمدقت ىتلا ةيملعلا ةكرحلا ىلإ انرظن اذإ ةصاحخ هتميق ودبتو «ةيمالسإللا ةيملعلا ةكرحلا
 . رضاحلا تقولا ىف ةرصاعملا ةيلهاللا

 نيحو . هئازجأ ةيقب نع هنم ءزج لصف نكي ال لماكتم لك هتقيقح ىف ناسنإلا نإ

 اغإو ةقيقحلا ىف مصفي ال طابترالا نأل «لماكتملا لكلا ىف للخلا ثدحي ءازجألا
 . ةلاحم ال للخلا ثدح لتعا اذإو «لتعي

 الو . قیرافت الو ءازجأ ال الماکتم الك ‹ هتقيقح ىلع ناسنإلا ذخأي ىنابرلا جهنملاو

 : اهتابرسنم لكبو اهب ميلعلا ةرطفلا هذه رطاف دنع نم لزنم وهف كلذ ىف بجع

 . "  ريبلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الأ #

 ةايح ةيقب نعهلصفيال : الوأ وهف «ملعلا» رمأ ىنابرلا جهنملا جلاعي نيحو
 عنصتامك «ملعلل ملعلا » راعش عفري الو ‹هتاذب امئاق ائيش هلعجي الو «ناسنإإلا

 ةيقبلاسكاعم الو اداضم هطاشن لعجي ال : ايناث وهو .ةصاخ ةفصب ةرصاعملا ةيلهاخللا

 نيح ةرصاعملا ةيلهاجلا عنصت امك ‹ةيويحلاو ةيسفنلا تاج احلا ةيقبو ةرطفلا تاهاجتا

 كرتيلف ملعلا دارأ نمف «داضتلاو لباقتلا عضوم امهعضت مث «نيدلا نع ملعلا لصفت
 ! ملعلا كرتيلف نيدلا دارأ نمو «نيدلا

 : ضرألا ىف ةفيلخلا وه مالسإإلا فرع ىف ناسنإلا

 . " « ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكثالملل كبر لاق ذإو#
 : هللا دبعيل قلح

 . "4 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو
 : ضرألا ىف ناسنإلا طاشن لك لمشت ةدابعلاو

 )٥( هل كيرش ال نیملاعلا بر هلل یتامغو یایحمو یکسنو یتالص نإ : لق#

 . ضرألا ةرامع ةبولطملا ةدابعلا نيب نمو

 7 ه اهيف مكرمعتساو ضرآلا نم مكأشنأ وهل

 . ]٥١1[ تايراذلا ةروس (۳) . *١"[ ]ةرقبلا ةروس (۲) . ١٤[ ] كلملا ةروس )١(

 )٤( ححصت نأ ىغبني ميهافم » باتك ىف « ةدابعلا موهفم » لصف ۔تثش نإ رظنا « .
 )٥( ]ماعنألا ةروس ١١۲-11[ . ]دوه ةروس(1) 11 [.
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 : هللا لضف ءاغتباو ضرألا ىف ىعسلا اهنيب نمو

 هيلإو «هقزر نم اولكو اهبكانم ىف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه
 . ()  روشنلا

 مايقلاو ‹«قزرلا ءارو ىعسلاو « ضرألا ةرامع تاودأ نم ۔ةيرورض ةادأ ملعلاو

 دح ىف افده وه سيلو « فادهألا هذهل رخسم وهف كلذل . ضرألا ىف ةفالخلا رودب

 . هتاذ

 ةينادحو ىف داقتعالا لمشت ىتلا « ةدابعلل قولخم ۔انفلسأ امك ۔هلك ناسنإلا نإ مث

 عايتاب اهيف لدعلاو قحلا ةماقإو ضرألا ةرامع لمشتو «ةيدبعتلا رئاعشلا لمشتو « هللا

 : هللا لرنآ ام

 سانلا موقيل نازسيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب السر انلسرأ دقل #

 . 4 طلاب

 جهنم ۔لماكتملا حهنملا اذه نم ءزجچ وه ءايناسنإ اطاشن هفصوب- مث نم ۔ملعلاو

 .ءازجألا ةيقبب هطابترا ذحأيو ‹حهنملا كلذ یف هناکم ذحأي عساولا اهانع ةدابعلا

 لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط » : لوقي ةي لوسرلا دجن نيح بجعنال كلذل

 . ٣ )«ہلسم

 »  رھهاظ لطْملأا ءاحيإو

 حلطصملا ىف ۔اهنإ لب ‹«بسحف ءادألا بجاو ءىش درجم ةضيرفلا تسيلف

 . هاضر اهب ىغتبيو «هللا ىلإ ناسنإلا اهب برقتي ةدابع- ىمالسإلا
 اهب ىغتبيو «هللا ىلإ ناسنإلا اهب برقتي ةدابع . . مالسإلا ىف ملعلا عضو وه اذهو

 ! هاضر
 ناك نإو «« ىعرشلا ملعلا » ىمسي اب طقف قلعتي لوقلا اذه نأ دحأ نبسحيي الو

 : ةحيحصلا ةدابعلا هللا دبعي فيك فرعيل «ملسم لك ىلع ةيهيدب ةضيرف ىعرشلا ملعلا
 . هلع ءاهتنالا یغبنپ امو هلمع یخغبنپ امو ءمارحلاو لالحلا فرعيو

 . ىنابرلا رمألا اذه نوملسملا ذفني فيك ىعم رظناف الإو . هللا

 . ۲١[ ادیدحلا ةروس (۲) . ٠١[ ] كلملا ةروس (1)

 . سنأ نع ةجام نبا هاور (۳)
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 هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتساام مهل اودعآو طه

 . )هک ودعو

 تايضايرلاو ءايميكلاو ءايزيفلا مويلا لمشي «ملع ريخغب كلذ نوعيطتسي له

 : ىلاعت هرمأ نوذفني فیکو

 . 4. .هقزر نم اولكو اهبكانم ىف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه #

 ؟ ملع ریغب هقزر نم نولکآی لهو ؟ ملع ریغب نوشی له
 : ىلاعت هلوق ىلإ رظناو
 . " « هنم اعيمج ضرألا ىف امو تاوامسلا ىف ام مكل رخسو #

 جاتحي مآ !؟نوكيف نك ءیشلل ناسنإلا لوقي له ؟ملع ريغب ريخستلا ققحتپ له

 ! ؟ ىملع دهج ىلإ ريخستلا قيقحت

 ىعرشلا ملعلا وه سيل «ةضيرف » وه ىذلا ملعلا نأب عطقت رومألا نم تارشعو

 ضرف امهدحأ نوكيف ملعو ملع نيب رمألا فلتخي امنإ . عفان ملع لك وه امغنإ «هدحو
 ايي هللا لوسر لاق امك «ةضيرف» لاوحألا عيمج ىف هنكلو « ةيافك ضرف رحآلاو نيع

 . یجب

 ةايح ىف ةمهم جئاتن كلذ نع جتنت ءوحنلا اذه ىلع مالسأإلا ىف ملعلا نوكي نيحو

 .ةيرشبلا
 .نيدللاودع الو «ةديقعلل اودع نوكي نأ نكي ال ملعلا نأ : الوأ جتني

 ةرطفلا ىف ۔.ناتعزنلاو .ناسنإإلا نايك ىف ةيرطف ةعزن امهالك نيدلاو ملعلا نإ

 .ناسنإال حيحصلا دوجولا قيقحت ىف ناتنواعتمو «ناتلماكتمو ناتليصأ ۔ةميلسلا

 . ““ : ةرطف ةدابعلاب اهقلاخل ةرطفلا هج وتف

 تسلا :مهسفنا ىلع مهدهشأو ‹ مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ینب نم كبر ذخأ ذإو #

 . * !«اندهش یلب : اولاق ؟مکبرب

 . ٠١[ ] كلا ةروس (۲) . ٦١[ ] لافنألا ةروس (1)

 . اةرصاعم ةيركف بهاذم» باتك نم ٠ داحلإإلا » لصف _ تئش نإ رظنا ١١ [ . )٤( ] ةيثاجلا ةروس (۳)

 )٥( فارعألا ةروس ] ١۷١[ .
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 ةفرعملا رامث مادختساو ‹ىداملا نوكلا عم لعافتلا ىف ةبغرلاو « ةفرعملا » ىف ةبغرلاو

 «عاتملا» بح ىلع روطفم ناسنإلاف . كلذك ةرطف اهليمجو اهنيسحتو ةايحلا ريسيت ىف

 ىلإ تايجاحلا ىلإ تارورضلا نم عفترت ىتح عاتملا لئاسو نيسحن ىلإ ىعسلا ىلعو

 .ةنيزلا

 ؟ىرحألا ةعزنلا عم داضتلاو برحلا فقوم ىف نيتعزنلا ىدحإ لعجي ىذلا امف

 ةسينكلا هتمدق ىذلا خوسمملا نيدلا نأل ءابروأ ىف كلذ ةثيدحلا ةيلهاجلا تلعف اغغإ
 قئاقحب اودان مهنأل ‹ نارفألا ىف ءايحأ مهقرحيو ءاملعلا دهطضيو ملعلا براحي ناك

 نم الدب -ةلمج نيدلا ذبن وه ىلهاحجلا لعملا در ناكف . ةسينكلا ىوه ريغ ىلع ةيملع

 اهريهامج مث الو اهوركفمو اهؤاملع-نيدلا سابل اهنع تعز نيح ابوروأ نإف
 اهتايح جهانم هنم دمتست ىنامورلا ىقيرغأإلا ثارتلا ىلإ تحجر كلذ دعب اهؤامهدو

 نيبو (ناسنأإلا » نيب ميدقلا ءادعلا كلذ ةيقيرغأللا ةيلهاجلا نم اهيف ثعبناف . . ةديدجلا

 . «هللا»

 رشو دانعو ماصحخ ةقالع ةهلآلاو رشبلا نيب ةقالعلا روصت ةيقيرغإلا ريطاسألا نإ

 درمتم ناسنإلاو ! « ىهلإلا ١ اهعضو اهسفاني ال ىكل ناسنإلا قحست نأ ديرت ةهلآلا
 ! هتيلعافو هدوجو تبثيل اهنايصع لواحي «ةهلآلا ىلع

 . ريوصت قدأ ةقالعلا هذه روصت ةصاحخ ةفصب س ويثيمورب ةروطسأو

 نيط نم ةضبق نم ناسنإلا قلخ « سويز ) ةهلآلا ريبك نإ ةروطسألا لوقت
 ضرألا ىف هقلطآ مث «ةفرعملا ىلإ زمرت ىتلا ةسدقملا رانلا ىلع هاوس مث ء؟ضرألا

 هل قرسف «سویثیمورب » یمسی یروطسآ نئاک هيلع قفشأف . تاملظلا هب طیحت ادیحو
 نإو ) ةميظع ةبضغ هلإلا بضغ انهو . هلوح ام هل رينتل «سويز هلإلا نم ةسدقملا رانا
 هدبك لكأي ارسن سويثيموربب لك وف (! یرحخأ ةرم ةسدقملا رانلا دادرتسا نع زجع دق ناك
 باذع ىف اذکهو <« راهنلاٻ رسنلا اهلکأيف ليللا یف  ةدیدج دیک هل تبنت من راهنلا لو
  ةهلآلا صئاصخ ضعب لمحي حبصأف ةفرعملا رونب ءاضتسا ىذلا ۔ناسنإللا امأ . یدبآ

 حتف املف . . ةيده ًاقودنص اهعم لسرأو (ءاوح ىلإ زمرت ) ةآرماب هيلإ سويز لسرأ دقف

 ! اههوشت مث ةقيقحلا نم ابناج ةروطسألا حات فيك رظنا (1)
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 . .ضرألا هجو ىلع ترثانتو قوددصلا نم تزفقف «رورشلاب ءولمم وه اذإ قودنصلا

 ! ٠ ناسنإلا ) نم « هللا » ماقتنا وه اذه ناكو

 اهرمعت ال دانعو ماصخ ةقالع . هللا نيبو ناسنإلا نيب ةقالعلا موقت وحنلا اذه ىلع

 . بح اهللظي الو ةدوم
 نم ابصتخم ابصغ ناسنإإلا اهيلع لصحيي ىتلا « ةفرعملا » نوكت ةقالعلا هذه لظ ىفو

 . مهنم هنع ايضرم ابسكال « ةهلآلا

 ىتح «ملعلاو نيدلا نيب دعابتو «ةقالعلا هذه ىف ضغبلا ججؤت ةيلهاجلا لظتو
 ناسنإإلا » هباتك ىف «ىلسكه نايلوج » دحلملا بتاكلا لوقي امك اهسح ىف رمألا حبصي
 نآلا امآ «زجعلاو لهجلا رصع ىف هلل عضخي ناك ناسنإللا نإ : «ثيدحلا ملاعلا ىف
 یف لبق نم ناک ام هسفن قتاع ىلع لمحي نآ هل نآ دقف «ةئيبلا ىلع رطيسو ملعت دقو
 ! هللا وه حبصي مث نمو ء هللا قتاع ىلع هيقلي زجعلاو لهحلا رصع

 ۔ناسنإإللا قح ىف ةمخض ةيرج تبكترا دقف اهتارربم وأ ةيلهاحلا راذعأ تناك ايأو

 نيتليصأ نيتيرطف نيتعزن نيب تلصف ثيح-۔ىملعلا اهمدقت لك نم مغرلا ىلع
 ‹داضتلاو لباقتلا فقوم ىف امهتعضوو ‹ةفرحعملا ةعزنو ةدابعلا ةعزن « نتنواعتم

 هيلع تمرحف « نيتيرطفلا هيتجاح نيبو «نيتيرطفلا هيتعزن نيب ۔ مث نم -ناسنأإلا تقزمو
 ىتلا تاريسيتلا لك مغر ىملعلا مدقتلاب هتلضأو هتقشأو «ىرحخألا دارأ اذإ امهادحإ

 ةبراحم ىف ۔ةدمعتم  ملعلا تمدختساو «ثيدحلا هرصع ىف ناسنإلل ملعلا اهمدق

 ةقلاحلا ةعيبطلاك « ىملع لولدم الو ىقيقح دوجو اهل سيل ليلاضأ جيورتب «ةديقعلا
 ةدالاكو ! «قلخلا ىلعاهتردقلدح ألو ءىش لك قلخت »اهنإ نوراد اهنع لاق ىتلا

 نيب رشنت ىتلا ءابنألاكو ٠ «ىملع ناهرب ريغب نويداملا اهمعز ىتلا ةيدبألا ةيلزألا
 رشنت مث «لمعملا ىف ةيحلا ةيلخلا قلخ نع ةنيصرلا ةيملعلا تالجملا ىف نيحلاو نيحلا
 ! ةحصلا نع ايراع ناك ربخلا نأ نمزلا نم ةرتف دعب اهتاذ ةنيصرلا فحصلا

 ناسنإلا اهذخأو « هتماقتساو حجهنملا ةحصب اهزيمت ةيمالسإللا ةيملعلا ةكرحلل لظيو

 هتاعزن عيمجب لمعي ‹ طاشنلا قسانتم ءازجألا طبارتم الك ءةلماشلا هتقيقح ىلع
 لاجم ضراعتي الو ةعزنب ةعزل هيف مدطصت ال «دحوم هاجتا یف هطاشن تالاجمو

 ىذلا « عساولا لماشلا ىنعملاب هللا ةدابع ىلإ ةهجنم اهلك اهنأل «رخآ لاجم عم طاشنلل

 عفر كلذك لمشيو «ىنابرلا جهنملا ىضتقب ضرألا ريمعتو «ضرألا ىف ةفالغلا لمشي

 ىلإ رئاص هنإ ءاملعلا لوقي امك .ايلزأ سيلف مدع دعب دجو هنأو «ثداح نوكلا نأ نآلا ءاملعلا ىدل تبث (۱)

 .ايدبأ سيلف لاوزلا
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 نم تقفشأ ىتلا « ةنامألا » لمح وهو ءهب طونملا هرودو هب قئاللا هناكم ىلإ ناسنإلا

 . ناسنإللا اهلمحو «لابحلاو ضرألاو تاوامسلا اهلمح

 e ډک ډل

 . قالخألا داسفإل ةليسو نوكي ال ملعلا نأ : ايناث كلذ نم حجتنيو

 قاثيملاب موكحم ىینابرلا جهنملا یف هلک یرشہلا طاشنلاو ءایرشب اطاشن ملعلا ناک اذإف

 داسفإل مدختسي نأ -ةهادب- نكي ال هنإف «هللا نيبو ناسنإلا نيب دوقعملا ىقالحألا

 .قالخألا

 داسفإ ىف كلذك ملعلا مادخشسالو « ىملعلا مدقتلل ذف جذومن ةرصاعملا ةيلهاحل او

 . ءاوسب ءاوس ةديقعلا ةبراحم ىف هتمدختسأ امك قالحخألا

 ىلع اهجاتنإو «  لمحلا عناوم مادختسا ريسيت كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نم لعلو
 ىثح اهراعسأ ضيفختو « ةدشارلا ةيرشبلا ةجاح نم ادج ريثكب ربكأ عساو قاطن

 ةيحصلا ةبقارملا ةرثاد نم اهجارخإو ءاهيلع لصحت نأ ديرت ةاتف ىآ لوانتم ىف حبصت
 ىلع «بيبطلا ةركذت ىلإ ةجاح نود اهعييب كلذو ءاهوسرام نأ ءابطألل نكي ىلا

 ! ةيحص ةباقر ريغب اهمادختسا ةروطح نم مهسفنأ ءابطألا هلوقي ام مغرلا

 . حضأو كلذ نم فدهلاو

 ىضوفلا ىف اهعني ىذلاامف « ةعورشملا ريغ اهتالاصتا جئاتن ةاتغلا نمأت نيحف
 رحخآ ىلإ تاقالعلا هذه ىف قرغت نأ-ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف اهبانطأ ةبراضلا ةيقلخلا
 . ” قاطن عسوأ ىلع ةشحافلا ةعاشإ نم نوديري ام نيطايشلل ققحتيو ‹ىدملا

 امنيسلاف قالخألا داسفإل ملعلا اهيف مدختسا ىتلا ىه اهدحو لمعلا عناوم تسيلو

 ناك تاودأ اهلك ءءايشألا هذه نم دجي نأ نكي امو «ويديفلاو نويزفلتلاو ةعاذإلاو

 مويلا مدختست اهنكلو «ةحلاصلا ةهجولا اههيجوتو ةيرشبلا ديشرت ىف مدختست نأ نكي
 هانعم ىقلخلا داسفإلا ةرئاد نايحألا نم ريثك ىف زواج ىذلا «دمعتملا داسفإلل

 ةيحطسلاو ةلاحضلاو ةهافتلا ةعاشإب ءاهتاذ ةيناسنإللاةرطقلا داسفإ ىلإ « ىحالطصالا

 .اهفسافس ىلإ اههيجوتو رومألا ىلاعم نع سفنلا لغشو « ةيئزجلاو

 و غ ډل

 . رشلل ةليسو نوكي ال ملعلا نأ : اثلاث كلذ نم جتنيو

 )١( بوبح ةروص ىف ةصاخو .
  ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم ٠ ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود » لصف تثش نإ عجار (۲)
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 ىف هللا ةبقارمو ءريخلا لمع ىلإ اهجوم ىمالسإلا جهنملا ىف هلك ناسنإلا ماد امف

 : هللا ىلإ هطاشن نم ةرذ لكب هجوتلاو «هلامعأ لك

 . ) هل كيرش ال ‹ نیماعلا بر هلل یتامنو یایحمو یکسنو یتالص نإ لق

 ىدقع زجاح كانهف « ناسنإلا طاشن نم ءزج ملعلاو « كلذك رمألا مادام

 .رشلا ىف ملعلا رامث مادختسا نم عني ىقالخأو

 ‹ ىملعلا مدقتلا ىف ناسنإللا هيلإ لصو ىدم دعبأ تغلب ىتلا «ةرصاعملا ةيلهاحلاو

 نع ناسنإلا زجعي رشلا نم ناول ثادحإ ىف ةيوونلا ةقاطلا مدختست ىتلا ىه

 .اهروصت

 ماعلا اذه ) نابايلا ىف ةنس نيعبرأ نم اتيقلأ نيتللا ىكازاجنو اميشوريه ىتلبنق نإ
 یف ناسنإو ناویحو تابن نم اهلك ةايحلا راثآ امهنم لک تحم دق (م١٦۱۹۸ ھ۹

 الإ هملعي ال مداقلا نمزلا ىف ىدم ىلإو ‹هيف تيقلآ ىذلا ناكملا لوح ةعساو ةرئاد

 ىف ةهوشم ةنجأ جتني ةظحللا هذه ىلإ لازي ام اهنع جتانلا ىرذلا عاعشإلا نإ مث « هللا

 لافطألا سدسمك ةثيدحلا ريمدتلا ىوق ىلإ سايقلاب ةلبنقلا هذه ربتعت امنيب ‹«عسوأ ةرئاد

 ! ليقثلا عفدملل ةبسنلاب

 (ةيديلقت ١ اهنومسي ىتلا ةحلسألا ةنكم ىف لازامف ! ةيقيقح ةرورض ريغب هلك كلذو

 نسحيو اهكلي نمل رصنلا ررقت نأ اهتنكم ىفو «نييالملاب لب فولألا تارشعب كتفت نأ
 ةيلهاجلا ىف بورحل ا اهلوح رودت ىتلا فادهألا نع رظنلا فرصب كلذو ءاهمادختسا

 ! ةرصاعملا

 ةليفك تناك لاومألا نم ريداقم قافنإ ىلإ ىوونلا ناديملا ىف حلستلا قابس ىدأ دقو

 ةمخض تاعومجل ةيركلا ةايحلا لئاسو ريفوتو ءاهلك ةيرشبلا نع زوعلاو ةقافلا عفرب

 الو روعسملا قابسلا فقوتي ال كلذ عمو ! ريثكب ةيمدآلا ةجرد نم ىندأ شيعت رشبلا نم
 ! كلذك ةمساح ةجيتن ىلإ لصي الو !عبشي

 ل ډک ډې

 ةمس هتاذ تقولا ىف اهلعج#ت ىتلا  ةيمالسإإلا ةيملعلا ةكرحلل ىربكلا ةيزملا نإ ! الك

 هنع ذشي ال «هطبارثو هنزاوتو هلومشب ‹ نيدلا اذه نم ءزج اهنأ ۔ةمألا هذه تامس نم

 . ٠٠١۳۲-1١٦۳ ]ماعنألا ةروس (1)
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 اهنيب طق ثدحي ملف « ةحيحصلا ةديقعلا لظ ىف ةيمالس إلا ةيملعلا ةكرحلا تمم دقل

 ام حيحصلا ملعلا ىف سيلو « حيحصلا ملعلا ضراعي ام نيدلا قئاقح ىف سيل

 اهنم خلسني وأ ًابناج هتديقع ىحني نأ ملسملا جاتحي الو . نيدلا اذه ىف ءاج ام ضراعي

 ىلع ظفاحي ىكل ةيملعلا ةفرعملا رامث الو ملعلا ذبني نأ جاتحي ال امك «ملعتي ىكل
 هعفدي ىذلا وه هنيد دجي لب «تقولا تاذ ىف هتدابع قح هللا دہعيو ملعتي اغنإ . هنيد
 (الاع » حبصي نيح هيرطي هنيد دجيو « " «ةضيرف ملعلا بلط ١ : ملعلا ىلإ اعفد

 هناحبس هللا لوقيف ء«ةرحخآلا ملعب ايندلا ملع طبري ىذلا «ملعلل حيحصلا ىنعملاب
 : یلاعتو

 . "7 « ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امن إ #

 : هللا ةيشخب نوفصتي نيذلا مه مهنأل «بابلألا ىلوأ » نم كلذب حبصيف

 ام نولصي نيذلاو .قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا « بابلألا ولوأ ركذعي اغنإ #
 . ٩ #باسحلا ءوس نوفاخیو مهبر نوشخیو لصوي نآ هب هللا رمآ

 لظ ىف ثدح ىذلا ضيخغبلا عارصلا كلذ ىمالسألا خيراتلا ىف ثدحي مل كلذك
 نإ لب . عارصلا كلذل رربم الو ةجاح ال هنأل «ملعلاو نيدلا نيب ةيبوروألا ةسينكلا

 . سانلا نم دحأ نم الو ةلودلا نم اداهطضا دجي الو ءهسفن ىف اعارص كلذ

 عوضوم ىف بتكي مثيهلا نب نسحلا ناسنإلا دجي نأ كش الو رظنلا فقوتسي امنو
 هللا مساب هثيدح ًادبيف ««تايرصبلا » ملع وهو «فافجلا دش افاج ربتعي ىملع
 یف بتکی نوراد دجن امنیب ۰ قیفوشلا هنم دمتسیو «هلهآ وه اجب هيلع ینثیو هدمحیو

 وهو «هللاعشاخ ىرشبلا بلقلا ثعبيو «ىرشبلا نادجولا ريثي نأ هتعيبط نم عوضوم
 ةرم هللا مسا ركذي الف . .ةيحلا تانئاكلا عونتو تيملا نم ىحلا جورحخو ةايحل ا ملع

 دعب لوقي مث «قلخلا ىلع اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ لوقي لب «ةدحاو

 !! ءارشع طبخ طبخت ةعيبطلا نإ كلذ

 تناك دقو .ةلاض ةكرحو ةيدتهم ةكرح « نيتزيمتم نيتيملع نيتكرح نيب قرافلا هنإ
 تاملظ نم اهجرحأو ءاهتابس نم ابروآ ظقيأف « عمجأ ملاعلل عشي ارون ةيدتهملا ةكرحلا
 «رونلا ردصم ذحأث نأ تبأ نكت نإو) ةراضحل او ملعلا فرعتل ىطسولا نورقلا

 .[۱۹-۲۱]دعرلاةروس () .٠ [۲۸1رطافةروس(؟) , هيلإ ةراشإلا تقبس (1)
 )٤( هتايرظن ةلاصأو ةيملعلا هتعاربل رشع عساتلا نرقلا ىتح ابرو ىف سردت مثيهلا نبا تايرظن تلظ .
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 هلك ملاعلا ىلع مويلا اهلالظ دمت ةلاضلا ةكرحلاو (ةهئاشلا ءاجرعلا اهتراضحب تجرخف

 ! لابخلا هنايك ىف عيشت اهنکلو عفنلا نم اريثك هل ققحتف

 ىف رشلا رذب ىلإ الو قالحألا داسفإ ىلإ ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا هجتت مل كلذك
 نع ةزجاع تناك اهنأل ال «ةرصاعملا ةيلهاحلا لظ ىف ةمئاقلا ةكرحلا تهجتا امك ضرألا

 هتلوت اذإ رشلا رذبو قالخألا داسفإ ىف مدختسي نأ نكي ملعلا نم ردق ىأف «كلذ

 نم مهيدل ام نومدختسي ۔ةمألا كلت ءاملع مهو ةنعارفلا ةنهك ناك دقو . نيطايشلا

 مه اوناكو «هللا نم الدب نوعرفلل سانلا ديبعتو ةيداقتعالا ليلاضألا رشن ىف ملعلا

 ! سانلا عفني اع الدب رحسلا ىف ملعلا نومدختسي دوهيلاو

 حفني امل هرامثو ملعلا ريخستو «ةقيقحلا نع ثحبلا ىلإ ةيمالسإللا ةكر حلا تهجتا امنإ

 موكحم « نيدلا اذه نم ءزج اهنأل «مهقالحخأو سانلا دئاقع ىلع تظفاحو «ساللا
 . هللا دنع نم لزنملا جهنم اب

 ةيمالسإلا ةيراضحلا ةك رح لا : اعباس

 ىذلا وه وهو « اهنم ىميظنتلاو ىداملا بناحل ا وه ةيراضحلا ةك رحل اب انه دوصقملا

 ةظحللا ذنم زرب دقف « ميقلا بناج « ىونعملا بناجل ا امأ . لوألا ليحلا نع هزورب رحأت

 . ةكمب ةملسملا ةعامحجلا مايق ذنم كلذ لبق لب « ةنيدملاب ملسملا عمتجملا دوجول ىلوألا

 : نايبلا نم ءىش ىلإ ةجاح ىف ةيضقلا هذه نوكت دقو

 نم ىميظنتلاو ىداملا بناجلا ىلع قلطت نأ ةراضحلا ةملك لامعتسا ىلع بلغ دقل

 لهآ لعف ىه ةراضحلاف لاح ىأ ىلع ىوغللا ىنعملا نع اديعب كلذ سيلو «ةايحل ا

 .ةيدابلا لهأ نأش ىه ىلا ةوادبلا لباقم ءرضحلا

 حلطصملا اهب صصخي «ةصاخ تاحلطصمو ةصاخ ميهافم ًاشنأ دق مالسإلا نكلو

 كلت ىه ىمالسإلا حلطصملا ىف اهنكلو «ءاعدلا ةغللا ىف ةالصلاف . هددحيو ىوغللا

 صاحخ قسن وذ ءاعد هنكلو لمشتاميف ءاعدلا لمشت ىتلا «ةفورعملا ةصاخلا لامعألا

 كلذ ىه ىمالسإلا حلطصملا ىف اهنكلو . ءامنلاو رهطلا ةغللا ىف ةاكزلاو .ددحسم
 هب نيدي ام لك وه ةغللا ىف نيدلاو . ةفورعملا ةنيعملا هتروصب قفني ىذلا لالا نم رادقملا

 كلذ ىمالسإلا حلطصملا ىف هنكلو «هيلإ مكاحتي وأ هب مكاحتي وأ هدقتعي وأ ناسنإلا
 . هللا دنع نم لرئملا ددحعملا نيدلا

 ىیمالسإلا حلطصملا ىف اهنكلو .رضحلا لهأ لعف ةغللا ىف ىه . كلذك ةراضحل او
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 ‹ ةيميظنتلاو ةيداملا بناوجلا كلذ ىف لحخديف « ىنابرلا جهنم لا ىضتقب ضرألا ةرامع ىه
 لمشت اهنأ ىآ . كلت نع هذه ةلصفنم ريغ « نيدلا اذه اهلمحي ىتلا ميقلا هيف لخدتو
 هتصحخو ءا[(١١٠ ةفاقث امهدحأ تمسف ةرصاعملا ةيلهاحجلا امهنيب تقرف نيذللا نيرمألا
 بناجلاب هتصخو (ا۷زااةان٣0 ةراضح رخآلا تمسو «تادقتعملاو راكفألاو ميقلاب
 . ىميظنتلاو ىداملا

 تسيلف . عقاولا ملاع ىف اهل دوجو ال ةقرفت ثدحت كلذ لعفت ذإ ةرصاعملا ةيلهاجل او

 ةرثؤمو اهب ةرثأتم «سانلا ةايح ىف ةنيعم ميقب ةطبترم ريغ ةيميظنت وأ ةيدام ةرامع كانه
 . یمیظنتو یدام نایک یف زربتو شيعت اغنإ « غارف یف شیعت ال میقلا ناف كلذك . اهيف
 اهنأل ةيلهاجلا كلت اهغيستست امنإ . ةيعقاو اهنم رثكأ ةيرظن ةقرفت نيرمألا نيب ةقرفتلاف
 ‹ةيرظنلا ىف ةيلاثم لا ةروصلا تعحضوف « قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةقرفتلا ىلع تجرد
 !هنع دعتبيو ةيرظنلا قيبطتلا فلاخي نآ ىف اجرح رت ملو « عقاولا لثمي قيبطتلا تكرتو

 .اهتاحلطصم ىف ةيبروألا ةيلهاجلا ةاراجمب نيمزلم انسلو

 ىداملا بناجلاو ءميقلا لمحي ىذلا ىونعملا بناجلا ىه «ةراضحلا » نإ لوقن اغنإ

 لاكشأو ةتباث ميق تاذ «ةيمالسإ ةراضح» كانه نإ لوقنو . ءاوس دح ىلع ىميظنتلاو

 طابترالا لظي نأ ةيوسلا ةلاحلا ىف ضورغملاو . ماودلا ىلع ةريغتمو ةيمان ةيميظنتو ةيدام

 اذإف . «ةيمالسإ ةراضح» اهتيمست حصيل «ةريغتملا لاكشألا هذهو ميقلا كلت نيب امئاق
 ىه امغنإ ءمسالا اذهب ىمست نأ حلصت دعت مل مالسإلا حور نع تدعتباو ميقلا تريخغت

 حهنملا ىلع ةمئاق ريغ ةيميظلتو ةيدام ةرامع ىنعجب « حالطصاللا انلبق اذإ ةيلهاج ةراضح
 ةبحاصملا ميقلا نع ةيميظنتلاو ةيداملا لاكشألا لصفنت ال لاوحألا عيمج ىفو . ىنابرلا
 نوكي لب .هدحو ىميظنتلاو ىداملا بناجل اب ال ءاعم نیرمألاب ةراضحلا موقت نوكيو «اهل

 عيطتسي ناسنإلا نأ وه« طيسب ىعقاو ببسل «ربتعملا وهو مدقملا وه ميقلا سايقم اهيوقت
 لاكشألا نم ردق لقأب ىلعألا ىوتسملا ىلع «ىناسنإللا » هنايك سراي نأو «شيعي نأ
 ىأ ىلع یناسنإللا هنایک سرا نأ الو شیعی نأ عیطتسپ ال هنکلو ‹ةيميظنتلاو ةيداملا

 . ىميظنتلاو ىداملا مدقتلا تاودأ نم هدنع نكي امهم «ئدابمو ميف ريغي ناک یوتسم

 ىف مويلا شيعت ىتلا لايجألاو مهيلع هللا ناوضر ةباححصلا ليج نيب ةعيرس ةنراقمو
 ىف «ناسنإلا» وه امهيأف . ةطقنلا هذه ىف مالكلا مسحت ةرصاعملا ةيبوروألا ةيلهاحلا
 ءتايقالخأو «ناسنإلا » راكفأو «ناسنإلا ١ رعاشم شيعي ىذلا امهيأ ؟ةروص ىلعأ
 ؟«ناسنإلاب » قئاللا حدكلاو لمعلاو «ناسنإلا» قفأ ةعسو «ناسنإل

 . . كلذك ةمساحو . كش نود ةحضاأو ةباج إلا
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 ردقلا الإ ةيميظنتلاو ةيداملا ةراضحلا لاكشأ نم كلي نكي مل ىذلا ليجلا كلذ نإ

 ىف مويلا شيعت ىتلا لايجألاو . عزانم ريغ ةبطاق ةيرشبلا لايجأ مظعأ وه ىندألا
 ردق ىلعأ كلمت تناك نإو ءاهأوسأ نكت مل نإ اهلايجآ ًأوسأ نم ىه ةرصاعملا ةيلهاجل ا
 تركنتو ميقلا نم ترعت اهنأل كلذو «ةيرشبلا خيرات ىف ةيميظنتلاو ةيداملا ةراضحلا نم
 ةراضحلا لباقم ىف « ةطباه ةراضح اهتراضح ىمسن كلذل «ةتحبلاةيعفنلا ميقلا الإ اهل

 . ةيماسلا ئدابملاو ايلعلا ميقلا ةراضح «ديرفلا ليجلا كلذ ىف ةلثمتملا ةعيفرلا

 عمتجملا وه ملسملا عمتجملا نإو .ةراضحلا وه مالسإإلا نإ نانئمطاب لوقن انه نم

 .ةيميظنتلاو ةيداملا لاكشألا نم هيلع لمتشي ىذلا ردقلا ناك ًايأ «رضحتتملا

 بناوجلاو ةيسحلا بناوجلا عابشإل ىعست اهنأ ةيوسلا ةرطفلا ىف ىعيبطلا رمألا نكلو
 . قاستاو نزاوت ىلع لب «ضقانت الو ضراعت الب تقولا تاذ ىف اعم ةيونعلا

 ىذلا ء«ناسنإلل ةبسنلاب ةيحص ةمالع ةيعقاولا ةايحلا ىفو ةرطفلا ىف لماكتلا اذهو
 : هللا حور نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق نم هللا هقلخ

 اوعقف ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف «نيط نم ارشب قلاخ ىئإ ةكثالملل كبر لاق ذإ #
 )٩۱ هک ریدجاس هل

 حورلاب قلعتي اميف ءاوس ءاعم نيبناجلا عابشإ ىلإ وعدي -ةرطفلا نيد مالسإلاو
 . ةرحخآلاو ايندلاب وأ دسجلاو

 . 7ه ...ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو#

 ...Pe اوبرشاو اولکو#

 . ١ 4 ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غتباو

 هنإف -نوكت نأ اهل ىغبني امك - ةمدقملا ىف ةيونعملا ميقلا عضو دق مالسإلا ناك نئلو

 : هقح قح ىذ لك ىطعأ لب « اهترداصم ىلإ اعد الو یرحخألا بناوحلا لمهي مل

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسدلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز #

 : لق .بآم لا نسح هدنع هللاو ءايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليحل او

 اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل ؟مکلذ نم ريخ مکئبنؤأ

 .[ ١١١ ]ةرقيلا ةروس (۲) . ]۷١-۷۲[ ص ةروس (1)

 . [۷۷ ] صصقلا ةروس ١١[ . )٤( ] فارعألا ةروس (۳)



 انبونذ انل رفغاف انمآ اننإ انبر نولوقي نيذلاءدابعلاب ريصب هللاو ءهللا نم ناوضرو ةرهطم جاوزآو
 . ١  راحسألاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا .رانلا باذع انقو

 «هتايح ىف للخلا ثدحي انهف رخآلا باسح ىلع هيبناج دحأب ناسنإلا حنج اذإ امأف
 ةيكودنهلاو ةينابهرلا عنصت امك ىداملا لمهأو ىحورلا بناحجلا ىلإ حنج ءاوس
 . ةرصاعملا ةيلهاجلا عنصت امك حورلا لمهأو ىداملا بناحلا ىلإ حنج وأ «ةيذوبلاو

 ىذلا ىوسلا ناسنألا كلذ نم جنيف ءاهلك بناوجلا عابشإل مالس إلا ىعسي اغنإ

 . عيفرلا ىوتسملا ىلع نزاوتلا ققحي

 ىونعملا بئاجلا لامكتسا دعب ۔ةراضحلا نم ىميظنتلاو ىداملا بناجل ا مايق ناك كلذل

 ءملسملا عمتجللا ةايح ىف ايعيبط ارمأ -ةيماسلا ئدابملاو العلا ميقلا ىلع مئاقلا
 . كلذك ةيحصةمالعو

 ولخ ةبسلاب ايعيبط كلذ ناك دقف «تقولا نم ةرتف قرغتسا دق رمألا اذه ناك نئلو
 اهروعش مدعو «ةيميظنتلاو ةيداملا ةراضحلا لاكشأ نم ريثك نم ةقباسلا ةيبرعلا ةايحلا

 . هتاليصفت لكب هشيعت ىذلا اهعقاو رييغت ىلإ ةجاحلاب

 اهنايكب لمعت ةرطفلا تشعبناو ءاهلخاد نم سوفنلا تريغت مالسإلا ءاج املف

 ريثأتب تطشن ىلا بناوجلا نم یمیظنتلاو یدالا بناحلا ناکو .هاجتا لک یف لماکتملا
 . ديدجلا نايكلا ىف مالسإللا اهقلطأ ىتلا ةلئاهلا ةيويحلا ةعفدلاو ءديدجلا داليملا

 ميظنتلاو ىداملا بئاجل ا نأشب نآلا لوقن ةيملعلا ةكر حلا نأش ىف لبق نم انلق امكو
 ةأشدل ةبواطم تناك ىتلا لماوعلا تاذ ىلإ ةجاح ىف اذه ناك دقلف «ةراضحلا نم
 .مالسإلا لبق ةيبرعلا ةايحلا ىف ةصقان وأ ةدوقفم تناك ىتلاو «ةيملعل | ةكرحملا

 ةيويح ةعفد ىلإ ةجاح ىف ناكو . ةنينآمطو نمأو رارقتساو عمجت ىلإ ةجاح ىف ناک
 هلك كلذ مالسإللا ىطعأ دقو . لاجملا اذه نع قباسلا فارصنالا ضوعت ةلئاه
 نم اهئدابمو اهميقب تماق دق تناك نأ دعب یمیظنتلاو ىداملا اهبناجب ةراضحلا تماقف

 . لبق

 ةصاخللا مهتساح نوبستكي امشير ةراضحلا نم ىميظنتلاو ىداملا بناجا ءدبل ةطنزيبو

 . ىملعلا لاجملا ىف ةصاخلا مهتساح اوبستكا امك

 )١( نارمع لآ ةروس ] ١٤ [۱۷-۔ .
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 ! كلذ رمع ىهتشاف ! نيواود تنود الول : هنع هللا ىضر رمعل ليق دنحلا رثك ام

 الب اهناريج نم هتذحخأف هيلإ ةجاحلا ةئشانلا ةلودلا تسحأ ايميظنت المع اذه ناك
 . هيلإ ةجاتحم تناك ام هريغ تذحآ امك (فورعم وهامك ةيسراف ناويد ةملكو) ددرت

 ناكو «سابتقالا نع ىنختساف ةصاخلا هتساح ديدجلا عمتجملا بستكا اديور اديورو
 ندملا ةرامعك تالاجملا نم هريغ ىفو «لاحملا اذه ىف ۔ةلئاهلاو ۔ ةصاخللا هتكراشم هل

 . ةماعلا «تامدخلا » ميظنتو قرطلا دمو تويبلاو

 نع ةمألا هذه نم ىلوألا لايجألا ذخأ ددصب هيلإ ةراشإإلا ردجت ءىش كانهو
 ىداملا لاجملا وأ ىملعلا لاجملا ىف ءاوس مهمزلام سرفلاو نامورلاو قيرغإلا
 اوحبصأ مث «لقنلا نع اهب اونغتسا ىتلا ةصاخلا مهتساح مهل تراص ىتح « ىميظنتلاو
 عيمج ىف مهيلع ذملتت ابروآ تراصو ‹نيدايملا كلت عيمج ىف ةذتاسأ دعب اميف

 . نيدايملا

 : ءالعتسالاو ةزعلا فقوم ىف مهو نوذحخأي ام نوذحأي اوناك دقل

 . () «نينمؤم متنك نإ نولعألا متنآو اونزحت الو اونهت الو
 . °" & نينمۇمللو هلوسرلو ةزعلا هللو
 نع نولقني مهو ۔اورعشپ ملف ءهب زازتعالاو نايل اب ءالعتسالا مهسوفن ءلم ناک

 مهل ةلذلاب وأ مهمامأ ةلآضلاب اورعشي ملو ٠ مهنم لقأ مهنآ-سرفلاو نامورلاو قيرغإلا
 ‹مهريغ ىلإ ةجاح ىف اوناك نإو «نولعألا مه مهنأ اورعش لب ءمهيلإ ةجاح ىف مهنأل
 دنع اب اورهبني ملو اونتفي مل كلذ لجأ نمو .نينمؤم اوسيل مهريغو نونمؤم مهنأل
 ملو «مهلآعفان هوأر ام اوذخأو «ةزع ىف اوذخأ ام اوذخأف «مهلوح نم تايلهاجل ا
 نأ مهل حيتي ءالعتسالا فقوم نأل ‹«مهتديقعو مهنيدل افلاخم هوأر ام اوذحأي
 ةصرفلا هبحاصل حيتي ال راهبنالاو ءاذختسأالاو فعضلا فقوم امليب ‹ اوقتنيو اوريختپ

 ا رثكأ ثغلا نم ذحخأيو « نيمثلاو ثغلا ذحخأيف ءرايتحالا ىلع ةردقلا الو «رايتخالال
 !فيلاكت لقأو اذخأ رسيأ هنأل «نيمئلا نم ذحخأي

 ىذلا دحلا ىلإ ةيقيرغإلا نم مهنكعت مغر لئاوألا نيملسملا انيأر اذإ بجعن ال كلذل

 ‹ ةيانع ىأ اهب اونعي ملو ةيقيرغإلا ريطاسألا اومجرتب مل « مهتافلؤم نم اريثك هب اومجرت
 . !رابتعالا قحتست الو لقنلا قحتست ال ةفارخو اكرش اهوأر لب

 . [۸ ]نوقفانملا ةروس (۲) . [۱۳۹ ]نارمع لآ ةروس (۱)

 .ءىجيس امك دوصقم ريغ أطخ كلذ ناكو ءاهولقنف مهل ةعفان اهونظف ةفسلفلا ىف نوملسملا عدخنا
 نوكي نأ عيطتسي نلف ةيقيرغإلا ريطاسألا أرقي مل نم :راهبنالا رصع ىف نيسح هط لوق لباقملا ىف رظنا )٤(
 .ابيدأ
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 ىف مهسفنأ اودج وام اوذخأ . . یمیظنتلاو یداملا بناجلا یف مهنأش ناک كلذك
 ةينثوو ةفارخو كرش نم هباحصأ دنع هب اكبتشم ناك ام اوذحخأي نأ نود «هيلإ ةجاح
 لاجم ىف هلكو ۔هوذخأ ىذلا نإ مث . كولسلا ىف فارحنا وأ راكفألا ىف فارحناو
 «ةايحلا ىف صاخلا مهجهنمل اعيرس هوعوط ۔جهانملاو سسألا لاج ىف ال تاودألا

 . 'ءيدلقم ال هيف ءالصأ اوحبصأف

 ال ةلاصألاف . ةصاحخ ةفصب ريغلا نع لقنلا تقو ىف ةغلابلا هتيمهأ هل رمأ ةلاصألا نإ
 ىرشب دهج ةياهنلا ىف ىه ىتلا  ةيداملا ةراضحلا رامثو ملعلا رامث نم ةدافتسالا علمت

 ريثاتب ةيصخشلا نادقفو نابوذلا علمت اهنكلو -لايجألا هلوادتتو مألا هلوادتت كرش
 . لقنلا

 ىف صاخ جهنم بحاصو « ةديقع بحاص ناسنإلا نوكي نأ ةلاصألا بابسأ قثوأو

 ةديقعلا بحاص ذئدنع نوكي هنأل املسم ناسنإلا نوكي نأ كلذ ةمقو .ةايحلا
 هيلع تناك ىذلا وحنلا ىلع املسم ناك اذإف . حيحصلا ةايحلا حهنمو ةحيحصلا

 نادقفو نابوذلا عنمت ىتلا ال ءاهممق ىلعأ ىف ةلاصألا هل تققحت دقف « ىلوألا لايجألا
 ىف لقتنتو «ةصاخلا ةساحلا بستكت ام ناعرس ىتلا لب « بسحف لقنلا ريثأتب ةيصخشلا
 . ةيذاتسألا ىلإ نكمتلا ىلإ ذملعتلا نم نمزلا نم ةزيجو تارتف

 ىتلا نيدايملا عيمج ىف ىلوألا اهلايجآ ىف ۔ةيمالسإلا ةمألا نأش نم ناك ام كلذو

 امف ‹ ىميظنتلاو ىداملا لاجملاو ىملعلا لاجملاك «اهريغ نم سابتقالا ىلإ اهيف تجاتحا

 ىف تاهرہ اهنأك ةليلق لايجأ الإ ابروأ ىلع اهتيذاتسأو ابروأ ىلع اهذملتت نيب ام رم
 .نامزلا رمع

 ىف ةيمالسإلا ةراضحلا هتغلب ام وه سيل ثحبلا اذه ىف رثكأ انمهي ىذلا نأ ىلع
 نيب هب تدرفت ام وه ان إ ۔نكمتلاو ةلاصألا عم ۔ةعور نم ىميظنتلاو ىداملا اهبناج
 .ةملسملا ةمألا تامس ىف اهلخدي اع «تاراضحلا

 ىداملا اهجاشنإ نيب ام خيراتلا تاراضح نم ةراضح لك ىف اقيثو اطابترا كانه نإ

 .اهفادهأو ةيناسنإلا ةايحلل اهموهفم نيبو ىميظنتلاو ىنارمعلاو

 ىلب كارتشا اهببس ءاعيمج تاراضحلا نيب ةكرتشم ةريثك ءايشأ عبطلاب كانهو
 تاودأو معطملاو نكسملاو سبلم اك « ةنيعم تاجاح وأ ةنيعم تاعزن ىف اعيمج ناسنإلا
 . كلذ ريغ ىلإ . . لاتقلا

 . مهتلاصأ اودقف نيح ةريخألا لقنلا ةكرح ىف مهتيصخش تباذو نوملسملا عيت فيك لباقلا ىف رظنا (1)
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 ةربعلا امنإ «تارورضلا باب ىف لحدت داكت ىتلا بناوجلا كلتب تسيل ةربعلا نكلو
 یذلاو «هتايح فادهألو هسفنل ناسنإإلا موهفج رثأتمل «ةايحلا نم ىرايتخالا بناحجل اب

 . صاخل ا اهتمس اهيطعيف تارورضلا كلت ءادأ ىف ىتح هرودب رٹؤی

 ناسنإللا هيلإ ىوأي ىذلا «ىوأملا » وه . .أدبملا ثيح نم تيبلا وه الثم تيبلاف
 . هیلو هيف نکسیو

 ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف تيبلاو ةيمالسإلا ةرامعلا ىف تيبلا ىلإ ةعيرس ةرظن نكلو
 .كولسلا طاغأ نم اهيلع بترتي امو ء ميهافملا ىف لئاهلا قرافلا نع فشكت «الثم

 وهام ردقب «ضارعأللو قالخأللو بادآلل «ةنايص » ةيمالسإإلا ةرامعلا ىف تيبلاف

 ! ناصي نأ ىغبني ام لكل «فشك»و «ضارعتسا » ةرصاعملا ةيلهاحلا ىف

 لجأ نم .نوصم «مرح ١ اهنأل تيبلا ةبر ىلع رئازلا علطي ال ىمالسإلا تيبلا ىف

 «ةيحتلا » هل مدقتو «هب بحريو «هيف لبقتسي ‹«تيبلا ىف ناكم هل صصخي كلذ

 امك ءهلاورهظي وأ تيبلا لهأل رهظي نأ نود ءهيلإ ىعد اذإ ماعطلا لوانتيو «ةبجاولا

 نم رئازلل ةفوشكم نوكت نأ نود «قييضت ريغب لماكلا اهنايح لاجم ةرسألل صصخي

 ‹هرهاظ ىف ال هقامعأ ىف مونلا فرغ نوكت نأ تيبلا كلذ تايهيدب نمو . لاجرلا

 ىتح اهيلإ لوخدلا لبق ناذئتسالا ىغبنيو «مهبايث سانلا اهيف عضي ىتلا نكامألا اهنأل

 . نيميلا كلمو لافطألا نم

 ثالث مکنم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو مكنايآ تكلم نيذلا مكنذدفتسیل اونمآ نيذلا اهیآیل#

 ثالث «ءاشعلا ةالص دعب نمو ءةريهظلا نم مكبايث نوعضت نيحو ءرجفلا ةالص لبق نم :تارم

 .ضعب ىلع مکضعب مکیلع نوفاوط «نهدعب حانج مهیلع الو مکیلع سیل «مکل تاروع
 . ٩ «میکح میلع هللاو تایآلا مکل هللا نیب كلذك

 ىه مونلا رجح ثيح «ةرصاعملا ةيلهاجلا ةرامعلا ىف تيبلا ىلإ كلذ لباقم ىف رظنا

 ةجح ىهو !ءاوهلاو سمشلا نمردق ربكأ ىلع لوصحلا ةجحب «قيرطلا ىلع ةفوشكللا
 اهيف نوكي الأ ىهيدبلا نمو «فاشكنالاو ىرعتلا ىف ةيلحخادلا ةبغرلا رتست ال ةلعتفم

 !تاسدقملا نم ءىشل ةيلهاجلا هذه ىف ةنايص ال هنأل «نوصم مرح

 .هيلإ ريشن نأ ديرن ىذلا ىنعملل حيضوت درجم وه تيبلاب هانبرض ىذلا لاثملاو

 لئاسو ىه اغإ ءاهتاذ ىف ةياغ تسيل ةراصضحلا نم ةيميظنتلاو ةيداملا لاكشألا نإ

 )١ ( !رونلا ةروس ٥۸[ .
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 یتایو «ةراضحلا كلتل ىقيقحلا رايعملا ىه ميهافملاو .ةراضحلا كلت ميهافم نع ريبعتلل

 ىف هنزو هل نأ امك «ةصاخلا هريياعم ىتفلا عادبإاالو . ليفنتلا ىف ىنفلا عادبإلا كلذ دعب

 ال ءادألا ىف «ةعارب» درجم هنأل !رايعملاوه ادبأ نوكي ال هنكلو .ناسنإلا «ىقر» سايق

 مهنمؤم ءاعيمج سانلل لوذبملا ىنابرلا ءاطعلا نم ىه اغنإ «موق نود موقب صتخت
 :مهرفاکو

 . ٩ #اروظحم كبر ءاطع ناك امو «كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه هدف الك

 نمانسمل امك ةيمالس إلا ةيراضحلا ةكرحلادرفت سملن انهف «ميهافملا » ىلإ انعجر اذإف

 .ةيمالس إلا ةيملعلا ةكر حلا درفت لبق

 ةفالخلا ىناعم نم ىنعمل اقيقحت ء«ةماع «ناسنإلا ١ هب موقي رمأ «ضرألا ةرامع » نإ
 : ضرألا ىف

 . (") 4ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنأ ةكئالملل كبر لاق اذإو #

 . ")« اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وهل

 ةنمؤملا ةمألا هب زيمتت ىذلا ءىشلا ىه « ىنابرلا جهنملا ىضتقب ضرألا ةرامع نكلو

 ‹«نفو «لوذبم دهج ىه ثيح نم «ةرامعلا » ىف اكرتشا نإو «ةيلهاجلا مألا رئاس نع
 . جارخ الا ىف ةعاربو

 ناسنإإلا ذخأت اهنآ ةلهو لوأل ةراضحلا كلت ىف انعلاطي ةيوازلا هذه نم رظنن نيحو

 . ظوحلم نزاوت یف ‹ هقالحأو همیق «هترخآو هایند «هحورو هدسج : لماکتملا هعومجم

 ناكم وهف . كلذك ةيسيئرلااهتسسؤمو «ىسيئرلا اهانبم وه ةنيدم لا ىف دجسملاف
 :راصتخاب . راغصلاو رابكلا اهيف ملعتي ىتلا ةسردملا هيفو « عامتجالا ناكمو ءةدابعلا

 ةرخآلل اوعطقنيل ال رخأآلا مويلاو هللاب سانلا هيف ركذي .ةرخآلاب ايندلا هيف ىقتلت
 نوكيف «ةرحآلاب ةطبترم مهبولقو ايندلا ىلإ اوقلطنيل لب . ضرألا ةرامع نع اوفرصنيو
 وه دجسملا نوكيو «لماشلا عساولا ىنعملا ىلع «ةدابع » ايندلا ةايحلا ىف هلك مهلمع

 بلقلا نثمطم هلامعأ ةيقبب موقيل ءهب دورتي ىذلا «دازلا » ناسنإلا هيف ىقلتي ىذلا ناكل
 : باصعألا حيرتسم

 . )ي بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ .هللا ركذب مهبولق نئمطتو اونمآ نيذلا ل

 . ۳١[ ]ةرقبلا ةروس (9) . ١[ ]ءارسأإلا ةروس (1)

 . [۲۸1دعرلا ةروس ٦1[ . )٤( ]دوه ةروس (۳)
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 ىتلا ةدوملاو ةوحخألا ةلص مهنيب موقتو ىحلا لهأ هيف فراعتي ىذلا ناكملا هنأ امك

 .مالس إلا اهيلع ضحي

 ىف اهرابتعاب یهالملاو صقارملاو «ليللا بلع » ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف لباقملا ىف عض

 ىف اطيشن هلمع ىلإ دوعيل ناسنإإلا هب دوزتي ىذلا دازلا ىهو « حيورتلا ناكم ىه مهسح
 ! حابصلا

 ! نيتراضحلا نيب قرافلا رظناو

 ةرامع ىلإ ىدؤت ىتلا ىرشبلا طاشنلا ناولأ لك سرامت ةيمالسإللا ةراضحل ا نإ
 باوبأ لك ىف ريفولا جاتنإللا ىلإ ىعستو «خلإ . . ملعو ةعائصو ةراجت نم «ضرألا

 هيضتقي ابو «ةيقالخألا ميقلابو «مارحلاو لالحلاب مزتلت هلك اهيعس ىف اهنكلو «جاعنإلا
 : كولسلل ليكشت نم رخآلا مويلاو هللاب نايا

 هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم ىف اوشسماف الولذ ضرألا مسكل لعج ىذلا وه
 . «روشنلا

 . " #ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كانآ اميف غتباو#

 .هاجتا لك ىف ةطشن ةمأ ىلوألا مهلايجأ ىف نوملسملا ناكو

 ةفرعم نم كلذ عبتتسي ام عم ءابروآ ىلإ نيصلا نم ‹مهيديأ ىف ملاعلا ةراجت تناك

 .ابروأ لخادم ىلإ ايقيرفأو ايسآ ىف ةسبايلا قرطو ةيرحبلا ةحالملا قرطب
 ىمالسإللا ملاعلا زكارم ىف ةرهدزم  تقولا كلذ ىف سانلل ةحاتملا ةعانصلا تناكو

 ,ةفلتخملا

 مولع نم ةفرعملا عورف نم عرف لك ىف بالطلاو ةذتاسألاب ةرماع ملعلا رود تناكو

 . .تايضايرلا ىلإ ءايميكلا ىلإ ءايزيفلا ىلإ كلفلا ىلإ بطلا ىلإ ةعيرشلا
 .ةملسملا ةمألا اهب موقت « ةيراضح » رهاظم اهلك هذه تناكو

 ةميقلا ىف وه ام رثكأ «رادقملا » ىف الضافت ةمأو ةمأ نيب لضافتلا ريصيو «نيكمتلا
 .ةيناسنإلا

 هب موقت نأ نكي ىذلا بناجل اب اهمايق عم  ةيمالسإللا ةراضحل ا هب تدرفت ىذلا نكلو
 . ىنابرلا جهنملا ىضتق هب موقت اهنأ -ضرألا ىف ةنَكم ةمأ لك
 . [۷۷ ]| صصقلا ةروس (۲) . ٠١[ ] كلما ةروس (1)



 ال كلذ نكلو « طيحملا ىلإ طيحملا نم دتمي ىذلا عساولا ىراجتلا اهطاشنب موقت

 ؛ حبرلا نم ردق ربكأ ىلع لوصحلل اهتاريخ بهنل ىرخألا مألا رامعتسا ىلإ اهب ىدؤي
 ناکم لك یف راجتلا بهذي لب . عئارذلا نم ةعبرذ ىآ تحت ةرصاعملا ةيلهاجل اب ىدأ امك

 مالس لا رشتنيف «مالسإللا قالخأو مالسإلا ةفاظنو مالسإلا تمس مهعم نولمحي

 . ايقيرفآ نادلب نم ریثکو ایسینودنآ یف ثدح امک مهعم
 لعجي امو «ضرألا ىف سانلا عفني اميف اهتقاط غرفتف « ىعانصلا اهطاشنب موقت

 ةديزلا نم ردقب حمست ةحابملا دودحلاو ءةحابملا دودحلا ىف كلذك ةليمجو ةرسيم ةايحلا

 : لامحلا نم ردقو

 یف اونمآ نیذلل یه لق«قزرلا نم تاہیطلاو هدابعل جرخآ ىتلا هللا ةنيز مرح نم : لق

 . © #ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا

 نوحيرت نيح لامج اهيف مكلو .نولكأت اهنمو عفانمو ءفد اهيف مكل اهقلخ ماعنألاوإ#

 , () #نوحرست نیحو

 ءهتحن لئاط ال اميف مهلاومأ دافنتساو .فسافسلاب سانلا لغش ىلإ حنجت ال اهنكلو

 ةيلهاجلا ىف ةيلامسأرلا حنجت امك «مارحلا حبرلا تاعانصلا باحصأ حبري نأ لجأ نم

 ميقلا اوسنيو «ةرحآلا اوسني ىتح ايندلا ةايحلاب سانلا ةيهلت ىلإ حنجت الو «ةرصاعلا
 جارخإو «ةحيحصلا ةديقعلا رشن نم « ضرألا ىف اهوققحي نأ مهل ىغبني ىتلا ايلعلا

 ىف داهجلاو «ضرألا عقاو ىف ىنابرلا لدعلا ةماقإو «رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا

 .  “داهحلا هيضتقي ا هلک كلذ ليبس

 وأ ةديقعلا داسف ىلإ انيب نأ قبس امك ۔ ملعلا ىدؤي نأ نود ‹ ىملحلا اهطاشنب موقت

 . ضرألا ىف رشلا رشن وأ قالخألا داسف

 ىدؤژي الف « ىنابرلا جهنملاب هلك كلذ ىف ةمزتلم « ىنفلاو ىركفلا اهطاشنب موقت
 وهامک ‹ةرطفلا فالتإو ىقلخلا داسفلاو لذبعلا ىلإ نفلا ىدؤي الو «داحلإإلا ىلإ ركفلا

 . ةرصاعملا ةيلهاحلا یف ثداح

 دنع اليثم اهل دجن مل ةملسملا ةمألاب ةصاخ مظنو تاسسؤم موقت كلذ بناج ىلإو

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا تاعامجو «ةبسحلا ماظنو «لاملا تيبك « ىرحألا مألا

 . [ ٦١ ] لحنلا ةروس (۲) . [۳۲ ] فارعألا ةروس (1)

 راتتلا ءاجو ةيمالسإلا ةلودلا تراهثا اهلك ىناعملا هذه نع نيملسملا لغش ىلإ ةيداملا ةراضحلا تدأ نيح (۳)

 . فارحنالا طخ یف هنایب یثأیس امک بدح لک نم نویبیلصلاو
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 رشناهتمدقم ىفو «ربلا لامعأ ىلع اهباحصأ اهفقوي ىتلا ةيريخلا فاقوألاو «ركنملا
 .نيزجاعلاو نيزوعملا ةياعرو "” «ةحصلا نيمأتو ؟ «ملعلا

 اهتيزم اغإ «ضرألا ةرامع درجم ىلإ فدهت ال ةراضح ىه :ةرصتخم ةملك ىفو

 . ىنابرلا حهنملا ىضتقب ضرألا ةرامع ىه ىربكلا

e و + 

 ةجردلا ديكأت عم « ةملسملا ةمألا تامس زربأ نع انملكت ةقباسلا تاحفصلا ىف
 ثيح نم ۔اهنآ ةمس لك عم اندكأ دقو . تامسلا هذه درفتملا ليجلا اهب ققح ىتلا ايلعلا
 ةمئاد نوكت نأ ىغبني وأ ۔ةمئاد ةمس ىه اغإ «ليجلا كلذ اهب درفت ةصيصخ تسيل ۔ ىه
 ىف تامسلا هذه دوجو نكي مل ليجلا كلذ هب درفت ىذلا نأو .ةمألا هذه ةايح ىف

 مالسإلا ةيلاثم تققح ىتلاو ٠ تامسلا هذه اهب ققح ىتلا ةذفلا ةجردلا ناك اغإ « هتايح

 . نآ یف هتیعقاوو

 ىذلا ذفلا ىوتسملا اذه ىلع ةمألا ظفاحت مل عقاولا ىف ةريثك رومأ وأ ام رمألو
 كلذ نع تطبه اغإ « هدعب نم نيدشارلا ءافلخلاو ةي لوسرلا ةايح ةليط هتسرام

 . تاهاجتالا نم ريثك ىف عيفرلا ىوتسملا

 مهلوهي نيذلا نيبيطلا ضعبل ليخي امك «ىهتنا دق مالسإلا نأ هائعم سيل اذه نكلو
 ليخيامكو «ءاهتامظع لكو اهداجمأ لكب ةورذلا ةرتف ارشياعي نأ دعب طوبهلا اذه
 نم سانلا سيئيت ىه «مهسوفن ىف ةثيبخ ةياغل «سانلل نيدلا اذه ءادعأ نم ءاثبحلا
 نوعلطتت ىذلا مالسإلا وه نيأ :نولوقي اغنأك .ديدج نم ةايحلا مكحيل نيدلا اذه ةدوع

 ريغ ىلإ یهتناو «نیلیج وآ لیجب هئدبم دعب یهتنا دق وهو «دیدج نم هتدوع ىلإ
 !ةعجر

 ىف ةمألا تيقب ول انثركيل نكي مل ىلانلا ىوتسملا كلذ نع طوبهلا اذه نأ ىلع
 ىلعاضرف ضرفت نأ نكه ال ةذفلا ةيلاثملا كلت نإف . مالسإلل ىداعلا ىوتسملا دودح
 نم اليبن اعوطت تناك اغنإ «دحأ ىلع اهضرفي مل یلاعتو هناحبس هللاو « لايجألا عيمج

 ناكلو ‹ ضرألا ىف ريخلا ىقبل ءهللا هضرف ىذلا ىندألا دحلا ىلع ةمألا تيقب ولو
 لكل لب «بسحف ةملسملا ةمألل ةبسنلاب ال ءهيف راس ىذلا هطخ ريغ ىف راس دق خيراتلا

 قافنوال فاقوألا اهل تدصر ءملعلا رشنل سرادم تدجو ىمالسإلا ملاعلا ىف ىربكلا دجاسملا لك ىف )١(

 . شاعملا رومأب نيلغشنم ريغ ملعلل عيمجلا غرفتي ثيحب «نيملعتملاو نيملعملا ىلع
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 ةيرشبلا ريصم اهب طبتري نأ دوج ولا ىلإ ةمألا هذه جرخأ ذنم هللا ءاش دقف . ةيرشبلا
 نم ةيرشبللو اهل ريخلا ققحت بولطملا وحتلا ىلع اهتلاسرب ةمئاق تناك نإف «هلك
 .اهيلع ترطيسو ضرألا ىف ةيلهاجلا تزرب اهتلاسر نع تسعاقت نإو ءاهئارو

 ىلاخملا ىوتسملا نع طقف طبهت مل ةمألا هذه نأ «لاح ىأ ىلع خيراتلا هلجس ىذلاو
 نم ريثك ىف۔تطبه اغإ «نیدشارلا ءافلحلاو هاب لوسرلا نمز ىف هتققح ىذلا
 ريثك ۔اهئارو نم ةيرشبلا باصأو ۔اهباصأف ٠ ضورفملا ىندألا دحلا نع ىثح ۔تاللاجلا
 . . رشلا نم

 . . ليوطلا ةمألا هذه خيرات ىف فارحنالا طخ نع ثدحتن ىلاتلا لصفلا ىفو



 فار الا طخ

 ىلع ثعبت ةلئاه ةفاسم . . مويلا ةمألا هيناعت ىذلا ضيضحلا ىلإ ةخماشلا ةمقلا نم
 . لوهذلا

 ىف ةمأ اهيلإ اهقبست مل ىتلا «ةقماسلا ممقلا كلت ىلإ تعفترا ىتلا ةمألل ىتأت فيك
 عايضلا نم كردلا اذه ىلإ ىندتت نأ ‹«خيراتلا ىف ةمأ اهدعباهتكردأ الو ‹خيراتلا
 ىف ةمأ هينادت داكت ال ىذلاو ‹«مويلا هيلإ تلصو ىذلا فسملا طوبهلاو ناوهلاو لذلاو

 !؟ رصاعملا عقاولا

 !؟ ةمألا هذهل ىعيبط رمأ وه له

 ىف تنكقتو «ةمخض داجمأ ىلإ ضرألا سايق  تلصو «ةيخيرات » اعأ كانه نإ
 نم تکلمو ‹ ضرألا نم ةعساش تاحاسم ىلع ترطيسو 1 ةدعانورق ضرألا

 ثدح امك « طق نكت مل نأك امامت ترثدنا مث . . رصحلا قوفي ام ةيضرألا ةوقلا لئاسو

 ةيسرافلا ةيروطاربمإلاو «خيراتلا تايروطاربمإ ربكأ ةديتعلا ةينامورلا ةيروطاربمٍإال
 وأ ةوقلاو نيكمتلا ىف ءارس هلك كلذ ىرجو : . ضرألا ىف ةدايسلا اهعزانت تناك ىتلا

 ترج ىتلا یه ةينابر ةئيشم بسحو «لدبتت ال ةينابر ننس بسح- ۔ راثدنالاو رامدلا

 : ةيرشبلا ةايحلا ىف نتسلا هذه

 وهو «همکحل بقعم ال مکحی هللاو ؟اهفارطأ نم اهصقنن ضرألا ىتآن انآ اوري مل وأ *

 ۰ ٩۱2 باسحلا عیرس

 هللا ةنسل دجت نلو اليدبت هللا ةنسل دج نلف ؟نيلوألا ةنس الإ نورظني لهف #

 . ۳ اليو
 )١( ]دعرلا ةروس ٤١ [. ) )۲رطاف ةروس ] ٤۳ [ .



 !؟تايلهاحلا ىلع ىرجت یتلا ننسلا تاذ اھیلع یرجت لھ . . ةديقعلا ةمأ . . رکلو

 ل ډا ډم

 . اهاضتقم لودلا لودت «ةنس » كانه نأ خيراتلل هتسارد نم -نودلحخ نبا یری

 مظعتو اهدوع دتشيو ىوقت مث ةفيعض دلوت هيأر ىف لودلاف . «ةخوخيشلاا» ةنس ىه

 ىلإ ريصتف ءاهتاقاط ىشالتتو اهتاكلم لبذتف «درفلا مرهيامك مرهت مث ءاهتوطس

 نبا نع القان ةركفلا تاذ «ىبنيوت »رصاعملا ىزيلجمن إلا خرؤملا ددريو . . لاوزلا

 . نودلح

 ةبسنلاب اح يحص ىبتيوت هدعب نم هددریو نلودلح نبا هلوقي ام نوکی دقو

 نأ هللا ةنس نم ناك اذإف . .اهنيعب ١ بوعش ١ ىلع موقت تايلهاجلاف . .تايلهاجلل
 كلت اهئشنت ىتلا لودلا لودت نأ نكمملا نمف : 2 ىارفألا مره امك بوعشلا مرهت

 اهبابش ةرتف ىف اهل نكي امهم ءاهرمع نم ةنيعم ةرتف دعب ةخوخيشلا ءادب بوعشلا
 . ءانفلل ةلباق ريغ رظانلا نيعل ودبت ىتلا ةوقلا لماوع نم ۔اهتوتفو

 ىهو « «ةديقعلا » ىلع موقت انإ «هنيعب ١ بعش ١ ىلع موقت ال ةديقعلا ةمأ نكلو
 ىف اشدت ىتلا ىرخألا مألا نيبو اهنيب ىسيئر قراف اذهو .ماودلا ةفص هل رصلع

 مألا ىلع ىرجت ىتلا ناسلا ريغ ىرحخأ ةنسل ةعضاحخ ةمألا هذه لعجي قراف . تايلهاجلا
 . ءالؤه ريغاهريصم لعجيو « ةيلهاجلا

 ىتلا « ةنسلا » نع اًماع فلتخي  ةيمالسإللا ةمألا ىأ ةديقعلا ةمأل ىخيراتلا عقاولاف

 لث ناك نإو ۔اهخيراتف . دوجولا نم اهليزتف مألا ىلع ىرجت اهنأ نودلح نبا ضرتفا
 ريثك تاوحص لمح ۽ بذبلخم طخ هنآ الإ - طوبهلا ىلإ ارمتسم اليم نألا ىتح
 رهاق زطق مايأو ؛نييبياصلا رهاق نيدلا حالص مايآ ةم لا اهتدهش ىلا هالتك « ةدعاص

 .ابروأ لخاد ىلإ حافلا دمحم اهداق ىتلا ةمخضلا دملا ةكرحكو «راتتلا

 ضرما لماوع نم اهباصأام لك نم مغرلا ىلع ةمألا هذه نإف ىرحأ ةهج نمو

 انرق رشع ةعبرأ دعب دوجولا نم لز مل- ةيجراخلاو ةيلحادلا ثراوكلاو «لالحنالاو
 اهنإ لب « طقف اذه سیلو . خيراتلا مآ نم ىرحأ ةمآ اهشمت مل ةرتف ىو ءاهااوم نم

 اهتظح یف ۔همالآ لکب۔هضاخم یناعت ادیدج ادلوم نوکی نأ هبشی ام مولا دهشت
 .ةنهارلا

 ال اهنأ ىلع ليلد هتاذ وه ءاهباصأ ام مغرلا ىلع ةظحللا هذه ىلإ اهئاقب درجمو

 هذه ىفو .ضارتفالااذه ىلع دعاسي ام ةيخيراتلا رهارظلا نم كانه ناك نإو . . ةنس هله نأب مزجن ال )١(
 .ءانفلا ىلإ ىدؤي ىذلا اءادلا ١ وه هيوقلا مألا بيصي ىذلا فرتلا نوكي دق ةلاحلا
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 اذإف . ةخوخيشلا ببسب ءانفلا ةنس . .نودلخ نبا اهضرتفا ىتلا ةنسلا كلتل عضخت

 لك ىف ىمالسإإلا ثعبلا تاكرح مايق ىهو «ىرحألا ةقيقحلا كلت كلذ ىلإ انفضأ
 عاقب ىف مالسإلا راشتنا ءدب ىه « ةثلاث ةقيقح بناج ىلإ . . ىمالسإلا ملاعلا نم نام

 نییبروأ لوحخدو ءادنلنفو ایروکو نابایلاک ‹لبق نماهلخد دق نكي مل ضرألا نم

 ىلع ال «ةديقعلا ىلع تماق ىتلا ةمألا ىلع اهتحص ضرفب  ةخوخيشلاب ءاتفلا ةنس

 . بوعشلا نم هنيعب بعش
e %# 

 نم ةمألا هذه طوبه ةقيقح . .سوءرلا ريدت ةلهذملا ةقيقحلا كلت لظت هلك كلذ عمو
 .مويلا هشيعت ىذلا قيحسلا ضيضحلا ىلإ ايلعلا ةورذلا

 ناطلس تاذ تايروطاربمإو مظنو لودو ىرحخآ مآ تینفامک نمت ملاهنإ معن
 اهقفأ ىلع ظفاحت مل اذال ؟تطبه اذال ؟تطبه فيك : لاؤسلا یقبي نکلو . ناملیهو
 «هنود طبهت نأ اهل ىغبني ال ىذلا ىندألا ىوتسملا ىلع ىتح ظفاحت مل لب ٠ یماسلا

 !؟ هيلع تظفاح ول انکم و اخسار ادوجو اھل ققحی یذلاو

 اذال ؟ ةمألا هذه ةايح ىف هرود ام ؟نذإ مالسإإلا نيآ : لاؤس لابلا ىلع رطخي دقلو
 ةمألا كلت تناك اذإ « ةيلهاجلا مألاو ةديقعلا ةمأ نيب قرفلا ام ؟طوبهلا نم اهظفحي مل
 ؟تالاجملا ضعب ىف اهنم ًاوسأ لب « ةيلهاحلا مألاك حبصت ىتح تلفتتو تلفتت نأ نكمي

 ! ؟ةايحلا عقاو ىف هرود امو ؟ نذإ نيدلا ةميق ام

 . .هتباجإ هلف لاؤسلا اذه امأف

 نيذلا سانلا سوفن نع رظنلا فرصب «هسفن ءاقلت نم لمعي «ازاهج » سيل نيدلا نإ

 . هنولمحي

 الو طوبهلا الو ةفلاخملا نوعيطتسي الف ىدهلا ىلع سانلا رهقل هللا ءاش ولو

 هکلف یف ءیش لک یضمیف ‹ضرألاو تاومسلا ىف هردق یرجیامک ‹فارحتالا

 . رودقملا دعوملا ىف هلك نوكلا ماظن هللا ريغي ىتح .. ةرعش ديق هلع جرخي ال هل رودقملا

 الاعف انئاك هلعج لب «هنم ةدارإ ريغ ىلع رهقي «ائيش » هلعجي ملف ناسنإلا مرك هللا نكلو
 ىفو .لالضلا قيرط امإو «ىدهلا قيرط امإ : نيقيرطلا دحأ رايتخا ىلع ارداق اديرم
 -ءاوس ةرخآلاو ايندلا ىف هل ثدحي ام راصو َ هلمع ةعبت لمحي راص كلذ لباقم

 ءاهئوض ىلع ىدتهي ىكل هل هللا اهفشك ةررقم ننس بسح- < هلامعأل ةجيتن ىرجي

 : اهاضتقمب هراسم طبضيو
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 .(۱) ه#مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ

 . هم هسفنأب ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن اريغم كي مل هللا نأب كلذ
 مهلعل اولمع ىذلا ضعب مهقيذيل سانلا ىدبأ تبسك امم رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظ

 . «نوعجري

 ءاسمسسلا نم تاكرب مهيلع انحتفلاوقتاو اوسنمآ ىرسقلا لسهأ نآ ولو#

 . 04 ..ضرألاو

 مهانذخأ اوتوآ ام اوحرف اذإ یتح «ءیش لک باوبآ مھیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن املف

 : خلإ ° نوسلبم مه اذإف ةتغب

 «هلمحت ىتلا سوفنلا لالخ نم _رشبلا ةايح ىف ءىش لكك  نيدلا لمعي اذكهو

 نكلو .اهب اهمازتلا مدع وأ هتايضتقم اهمازتلا ردقب . هنع اهرابدإ وأ هيلع اهلابقإ ردقب
 نآأو ‹«حيحصلا جهنملا وه هتاذ ىف وه هنأ : ةايحلل رخآ «جهنم» ىأ نيبو هنيب قرفلا ىقبي
 ره لظیف . هاوس حهنم ىآ نع ًاشنت ىرخآ ةرمث ىآأ ىلع قوفتت هنع أشنت ىتلا ةرمللا

 ‹ عبتت نأ ىغبنيال ىتلا جهانملا ىه ىرحألا جهانملا لظتو ٠ عبتي نأ ىغبني ىذلا جهنملا

 نأ ىرخأ ةيحان نم قرفلا لظيامك .ةرحأآلاو ايندلا ىف الآم ًاوسأو ةرمث أدرأ اهنأل
 اداسف ًاطبأ نوكت نأ ةنظم ةمآ سوفن وأ دارفأ سوفن تناك ءاوس ۔هب عبشتت یتلا سوفنلا
 نتمأ اهنأل ءةديقعلا ىلع الصأ موقت ال ىتلا سوفنلا نم .داسفلا لماوع اهبيصت نيح -

 لظي- سوفنلا دسفت نوح هنأ ةثلاث ةيحان نم قرفلا لظيو .اطبارت اهنم رثكأو اناينب اهنم
 لوحعملا لظب لاوحألا عيمج ىفو . . حيحصلا جالعلا وه هنأل «جالعلا عمن وه نيدلا
 ىلختت مأ فيلاكتلا ىضتقمب لمعت له ؟ربدت مآ لبقت له : ةيرشبلا «سوفنلا» وه هيلع
 . فيلاكتلا نع

 اهجرحخأ ىتلا یهو ۰ اهنید تعیض فک :ةمايقلا موي ةمألا هذه هنع لأست امم هنإو

 تلخ فرکو ؟ةمايقلا موي ةيرشبلا لك ىلع هب ةدهاشو ‹ نيدلا اذهل ةدهاش نوكتل هللا

 : ةايحلا عقاو ىف ىنابرلا جهنملا قيقحتل اهيلع هللا اهضرف ىتلا فيلاكتلا نع

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكوإ
(7 f1 اش 

 . ٥۳[ ] لافئألا ةروس (۲) ١١[ ]دعرلا ةروس (1)

 . ۹٩[ ] فارعألا ةروس )٤( . [١٤]مورلا ةروس (۳)
 . ١٤۳[ 1ةرقبلا ةروس () . ٤٤[ ]ماعنألا ةروس ()
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 . )٩١ « نولاست فوسو كموقلو كل ركذل هنإو

oب  

 وم بح یف م فارحن الا ادب . ىرمألا دهعلا ذنم . . ةمألا هذه ةايح ف ادج ا ركبم فا رحنالا أدب

 ىفتكن اغإ . فارحنالا طخ خيرأتلا لاجمالو ‹ةمألا هذهل خيرأتلا لاجم انه سيلو

 نع لبق نم ثيدحلاانزج وا امكو . قيرطلا ملاعم انل نيبت ىتلا ةضيرعلا طوطخلا مسرب
 نع ةلمجم ةركف انيطعي ىذلا ردقلاب «تامسلا زربأ ليجستب انيفتكاف «درفحملا ليجلا

 ‹«فارحنالا طخ نع ثيدحلا زج ون كلذكف « نيدلا اذه قيبطتل ةحيحصلا ةروصلا

 . .مويلا هشيعن ىذلا عقاولا ىلإ انب تدأ ىتلا بابسألا ةفرعم ىلع اننيعي ىذلا ردقلاب

 مسرن نأ انفده امغنإ «ىمالسإلا خيراتلل ةلصفملا ةساردلا سيل ىسيئرلا انفده نأ كلذ
 ددحنل ‹ةيسيئرلا هتافارحناو «ةيسيئرلا هداعبأب «رصاعملا انعقاول ملاعملا ةحضاو ةروص

 لڳ ډک ډل

 نع اطوبه۔همظعم ىف ناك هنكلو . ىومألا دهعلا ذنم ۔انلق امك ۔ فارحنالا أدب
 1 ةورذلا وج ىف شيعي ىذلا ناك نإو .ةداحلا نعافارحنا ناك امت رثكأ ايلعلا ةورذلا

 . طوبهلا كلذ نم اجرحو اقيض هردص ىف سحي « بذعلا هجيرأ قشنتسيو

 ىف ةايحل اب هاجتاو «ةدشارلا ةفالخلا طخ نع كش الو ةحضاو ةقرافم كانه تناك

 ىف سانلا هداتعا ام ريغ ةديدج ةهجو ىلإ ةصاحخ اهنم ىسايسلا بناجلاو  اهعومجم
 ىش عم «ةرئادلا لخاد ىف ناك ةياهنلا ىف رمألا نكلو . نيدشارلا ةفالخو ةوبئلا دهع

 .كاذ وأ عضوملا اذه ىف اهنع ذوذشلا نم

 . كلملا ىلإ ةفالخلا نم لاقتنالا وه سانلا أجاف ريغت لوأ

 اكلم وأ ةفالخ  مكحلا نم ةنيعم ةروصب سانلا مزلي صن دج وي ال هنإ ةقيقح ر

 امكاح مث نم حبصيو «هللا ةعيرش ذيفنتب ۔اناطلس وأ اكلم وأ ةفيلح  مكاحلا مزتلي اغنإ

 ٤٤[. ]فرح زلا ةروس (1)

 مهتلمت كلذب نورربيو !مكحلل ماظن مالسإلا ىف سيل هنإ نولوقيف نيخئازلا نم ريثك غيزي ةطقنلا هله دنع (۲)

 مظنلا ريغ هنأ مهسفنأ ةليخد ىف اديج نوفرعي ىذلاو «هللا هب رمآ ىذلا «ىمالسإلا مكحلا  ةماقإ نم

 نم ىركفلا وزغلا ببسب « نيعودخللا نم ريثك ىلع رمألا سبتلي مث!اهقيبطت ىلإ نوعسي ىتلا ةدروتسملا
 نع ةيرفلا هذه نوقدصيف «ىرحأ ةهج نم مالسإلا ةعبرش همكحت ىذلا ماظنلا نع ليوطلا دعبلاو « ةيحان
 ةقالع أل «ريمضلا بيذهتل ةيقلخ ظعاوم ةعومجم وأ « بسحف ةيدبعت رئثاعشو ةديقع هنوروصتيو «هللا نيد

 =ىبوروألا ىسنكلا نيدلا ناك امك امامت . . ىعامتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا ةايحلا عقاو ىلع ةنميهلاب اهل
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 ‹ هالك هلوسر ثیداحأو « هللا تایآ تنیب امك ةعاطلاو عمسلا قح سانلا ىلع هل ايعرش

 تيصع نإف « مكيف هللا تعط ام ىنوعيطأ » : هنع هللا ىضر لوألا ةفيلخ-ا نيب امكو

 «مكيلع ىل ةعاط الف هلوسرو هللا

 ‹موقأو لدعأ كش الب ناك ةورذلا دهع ىف نوملسملا هيلإ ىدتها ىذلا ماظنلا نكلو

 هنوري نم رايتخال عسوأ ةصرف مهل حيتياغنإ « نيعم تيب ىف نيملسملا رصحي ال هنأل

 . مهتمامإل سانلا حلصأ

 «رمألا لوأ مهأجاف دق ناك نإو «رييغتلا اذه اوضترا دق لاح ىأ ىلع سانلا نكلو

 ماظنلا نم ةحلصملا قيقحت ىلإ برقآ ديدحلا ماظنلا هحيتي ىذلا رارقتسالا نأ ساسأ ىلع
 . موقأو لدعأ هتاذ ىف ناك نإو ةقرفلاو فالخلا ىلإ رج ىذلا

 مل انلق امك نييومألا فرصت نأل «ةطقنلا هذه مامأ ةليوط ةفقو لاجم انه سيلو

 ايخيرات افطعنم كانه نإ لوقن انكلو . مالسإلا صوصن نم احيرص اصن فلاخي نكي
 ىف مالسأإلا رشتنا دقف . نيا كلذ ىف ىمالسإللا عمتجملا ةايح ىف هببس هل ناك انه

 تلحخد ىتلا ةريفغلا عومجلا كلت نكت ملو ٠ ضرألا نم ةعساو ةعقر ىف ةليلق تاونس
 لوسر هابر ىذلا ليجلل حيتأ ام ةيمالسإلا ةيبرتلا نم اهل حيتأ دق اجاوفأ هللا نيد ىف

 عيفرلا ىوتسملا تاذ ىلع ةايحلا ريست نأ عقوتي نكي مل مث نمو « هنيع ىلع ةا هللا
 ةفصب ةسايسلا ىفو « هتالاجم نم لاجم ىأ ىف « لوألا دهعلا ىف هيلع تراس ىذلا

 وه اإ هدحو مكاحلا ةلأسم سيل ىلعألا ىوتسملا ىلع ةسايسلا ماظتنا نأل «ةصاخ

 ردصم ١ نآل ةغلاب ةيمهأ هل ةيرشبلا مظنلا ىف مكحلا لكش نأ هيلإ انلاب لعجن نأ ىغبني ىذلاو !فرحللا =

 ةيكلملا فلتختف .هتهجوو عيرشتلا بولسأ ىلاتلاب فلتخيو ءرحألا نع اهنم لكش لك ىف فلتخي «ةطلسلا
 ىف امأ . اذكهو . . ةيطارقيدلا نع ةيروتاتكدلاو « ةيكلملا نع ةيروهمجلا فلتختو «ةديقملا ةيكلملا نع ةدبتسملا

 تسيل مالسإلا ىف ةيمكاحلا نأ كلذ . مكحلا ةروص تعونت امهم ريغتي ال دحاو ةطلسلا ردصمف مالسإللا

 دصاقم ةياهنلا ىف ديقم مهداهتجا نكلو «نودهتجي ءاهقفلاف صن دج ويال ثيحو . هلل ىه اغنإ ء«رشبلل
 متعزاست نإف  :هلوسر ةنسو هللا باتكب ةياهنلا ىف موكحم عيرشتلاف مث نمو ء ةماعلا اهصوصنبو ءةعيرشلا

 . ٥۹[ : ءاسنلا ةروس] #رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف
 رايتخالا اذه نكلو .ةرح ةعيبب رمألا ىلو راتخت ىتلا ىه ۔ حيحصلا اهعضو ىف ۔ةيمالسإلا ةمألا نأ حيحصو
 رايتخالا هل رفوت نإف . هللا لزنأ اب مكحلا وه ةيعرشلا هيطعي ىذلا اغإ . ةيعرشلا مكاحلا ىطعي ال -هدحو رحل ا
 زكر اذ] هنإف مث نمو .ًايمالسإ امكح همكح نكي مل هللا لزنآ ا مكحلا هنم ققحتي ملو ةمألا بناج نم رحل ا

 ردصم ١ ديدحت ىف هيلع بترتي ىذلا نيبلا فالتحالل «مكحلا لكش ىلع اريبك ازيكرت ىبرغلا ةسايسلا ملع
 ةيعرشلا ىطعي ىذلا وه هنأل «هللا لزنآ ام مكحلا » ىلع ةدشب زكري ىمالسأإلا ةسايسلا ملع نإف «ةطلسلا
 .هيلع موقت ىذلا «لكشلا» نع رظنلا فرصب ةيعرش ةموكح ىهف هللا لزنأ اه مكحن ةموكح لكو . ةطلسلل
 .هللا ةعيرشل اقيبطت لمكألا ىه اهنأل « لثمألا ماظنلا ىه ةدشارلا ةفالخلا نأ ررقت ةيخيراتلا ةبرجتلا تناك نإو
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 ‹ ىنابرلا قحلا ىلإ هايإ هدرو «مكاحلا لامعا ىلع هتباقر یدمو «هلك عمتجىملا ةلأسم

 ىتلا ةيلاعلا ةيبرتلا كلت لثم ىلإ جاتحي كلذو . هللا لزنآ ام ةفلاخمب هنماضرلا مدعو

 ةيسايسلا دعاوقلا خيسرت ىلإ كلذك جاتحيو هيلع هللا ناوضر لوألا ليجلا اهيلع ناك

 ةدشارلا ةفالخلا دادتما ناك دقو . فلوح اذإ سانلا ريمض زتهي امزلم افرع حبصت ىتح

 لجاعت نأ هللا ردق نكلو «فرعلا كلذ ةيسرتو دعاوقلا كلت خيسرتب اليفك لوطأ ةرتف
 دوهيلا نم لخادلا نم نيدئاكلا ءادعألا ريبدتب «هنع هللا ىضر نامثع لثقم ةنتفب ةمألا
 عانتماو «ةيواعمو ىلع نيب لاتقلا ىلإ ىدأ ىذلا فالخل ا ةنتف نم اهالت امو « مهريغو

 ‹«فالخلا ةقش عيسوت نم افوخ ةنتفلا ىف ضرخلا نم مهنع هللا ىضر ةہاحصلا نم ريثك

 ءاجر «‹ نويومألا هثدحأ ىذلا رييغتلاب-ههجو هللا مرك ىلع لتقم دعب ۔مهاضر مث

 نماحيرص اصن فلاخي ال ماد ام ‹ مهتايح نع ةنتفلا ءردو نيملسملا لاح رارقتسا

 اغلاب اريثأت ةمألا ةايح ىف ارثأ «نينثا نيرما نع ةيشاغلا تلجٰنا دقف رمألا ناك ًايأو

 ةيسايسلا فورظلا ءازإب ادج نييعيبط ارهظ دهعلا لوأ ىف اناك نإو « نمزلا دادتما ىلع

 .ةفالخلا نم الدب ىثارولا كلملا رارقتسا وره :لوألا رمألا

 ! ةصاخلا اهرومأ ىلإ ىجيردتلا اهفارصناو

 .مالسإلا صوصن نم حيرص صنل ةفلاخم ۔انلق امك هيف تسيلف لوألا رمألا امأف

 تظفاح ول ةماعلا ةايحلا ىف الو « ةيمالس إلا ةيسايسلا ةايحلا ىف اررض ثدحيل نكي ملو

 امك ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب اهمايقو «مكاحلا لامعأل اهتبقارم ىلع ةمألا

 ىذلا مكحلا لكشب ال « هللا ةعيرش ذيفنتب انيب امك -ةربعلا نإف ء«هلوسرو هللا اهرمأ

 : هللا ةعيرش ذغني

 ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي « ضب ءايلوآ مهضمعب تانسؤملاو نونمؤملاو ل
 . )١( 4.. هلوسرو هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو

 ١ «ارصق هيلع مهنرصقتلو ارطأ قحا ىلع مهنرطأتل هديب ىسفن ىذلاو ".

 دهعلا ذنم نيملسملا ةايح ىف اعم نيرمألا نارتقا نم ءاج رطخلا لك رطخللا نكلو

 . ىذمرتلا دواد وبأ هاور (۲) . ۷١[ ]ةبوتلا ةروس (1)
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 ةيفارم نع ةمألا دوعقو «؟ةهج نم هاب لوسرلا هامس امك ضوضعلا كلما . ىومألا

 . ىرخأ ةهج نم اهماكح
 ابرف «ىسايسلا لاجملا ىف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نع ةمألا دوعق امأو

 فقرم وهو ٠ ةنتفلا نم مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا فق و ائطاخ ءادتقا هضعب ناك

 ىذلا رمألل امامت ةفلاخم رومأ ىف هب یدتقی ةودق سیل هنکلو « مهل ‹«ةبسنلاب ىعيبط

 ةقش عيسوت نم فوخلا وه مهفقوم ببس ناك دقف . فقوملا اذه هنم اوفقوو مههجاو

 بتتسا نيذلا اهماكح نم ةمألا فقوم ىف امأ . ةدسفم ثادحإ نم فوخلا ىأ «فالخل ا
 ىلإ مهدر ةلواحمو مهتبقارمو مهحصن نع توكسلا ىه تناك ةدسفمل اف ءرمألا مهل

 ! حلا

 نييومألا ىلع هيف ةيلوئسملا عقت ىذلاو «دوعقلا اذه ىف ربكألا ببسلا نكلو
 نم سانلا بهرأ امن « نييسايسلا مهموصخل نييومألا ةلماعم فلع وه «مهسضفنأ
 دهع ىف ةيراج تناك ىتلا ةيسايسلا دعاوقلا ىلع ىضقو «هب نومهي رمأ ىأ ةضراعم
 ىلع موكحلملاو مكاحلل امزلم افرع حبصتو «خسرتتو لصأتت نأ لبق ةدشارلا ةفالحخل ا
 .ءاوسلا

 ‹ هقيرط اوكلس ىذلا فنعلا كلذ ريربتل نويومألا اهب جتحا ىتلا ريذاعملا تناك ًايأو
 دازو ء نمزلا ىلع اعاستا داز ىذلا فارحنالا طخ ةريطخك-ا تايادبلا نم اذه ناك دقف

 . مهيلع هللا ناوضر نودشارلا ءافلنللا هكلس ىذلا ىوسلا قيرطلا نع ًادعب

 ىف ةحبحبلا وه «ةملسملا ةمألا ريس طحخ ىف رخآ افارحنا نويومألا هيف أدب ثلاث رمأ ]

 . هلايع اهب توق لام لا تیب نم مهارد نوملسملا هل ضرف هنع هللا یضر رمع یلوت ا
 هل عنصت ام ليئضلا ىمويلا توقلا نم هل رفوت ن اهنع هللا ىضر هتجوز تعاطتسا املف
 ىلإ اهپدر !ةدايز ىهف اهريفوت تعطتسا تمد ام :اهل لاق ‹ عوبسألا ةياهن ىف ةريطف هب

 ! لالا تیب

 «مالسإلا هيف اهابر هنع هللا ىضر رمع ريمض ىف ةيساسح نع ائشان اذه ناك دقو

 هذه تناكو ءهقح ريغب نيملسملا لاومأ نم ادحاو امهرد سم دق نوكي نأ ةيشح
 .ديرفلا ليجلا كلذ ريمض ىف مالسإلا اهعنص ىتلا بيجاعألا نم اجذومن ةيساسحلا

 . قافآلا ىلعأ ىلإ

 دئاوزلا عومجم ىف ىمشيهلا هدروأ "ضوضعلا كلملا ىتأي مث اماع نوثالث ىدعب ةفالحلا ١ : 5 لاف )١(
 . حيحصلا لاجر هلاجرو ىناربطلا هاور . لاقو (۲۹/۷)
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 ىوتسملا ىلإ «ةوفصلا الإ هيلع ردقي ال ىذلا قهاشلا ىوتسملا اذه نع طوبهلاو

 دمحی لب ‹رکنتسي الو ‹«برغتسي ال رمأ هدابع ىلع اضرف هللا هضرف ىذلا ىداعلا

 ةايحلا هب ميقتست هنآ هللا ملع ىذلا دحلا وه هنأل < هنع اوطبهي ملو هومزتلا اذإ سانلا

 . نينسحملا رجآ هللا دنع هلف عفتري نأ كلذ دعب ءاش نمو ءاهمومع ىف ةيرشبلا

 ىلإ قهاشلا ىوتسملا نع طوبهلا درجم نكي مل نييومألا دي ىلع ثدح ىذلا نكلو

 : تاقدصلا عيزوت ىف هب هللا رمأ ال تافلاخم مهنم تعقو لب «ىداعلا ىوتسلا

 نيمراغلاو باقرلا ىفو مهبولق ةفلؤملاو اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امن #

 . ٩ ت میکح میلع هللاو .هللا نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا ليبس ىفو

 مهل بولقلا اهب نوفلؤي ايادهو اياطع لام لا تيب نم اوجرخأف نويومألا حبحبت دقل
 ۰ . مهتلودلو مهمكحلو

 اوربتعاف ءاوأطخأف اولوأت مهن رمألا اذه ريربت ةلواحم ىف لاقي نأ نكي ام ىصقأو

 مهتيبثتو ؛مالسإلا ةلود مه مهنأل لاملا تيب فراصم ىف الحاد مهل بولقلا فيلأت

 . ةياهنلا ىف مالسٍال تيبثت
 نوطعي مهبولق ةفلؤملا نأل ‹وحنلا اذه ىلع هودصق مهنأ حص ول ىتح ديعب لوأت وهو

 .ماكحلا نم مكاحل ءالولا ىف اولحديل ال هللا نيد ىف اولخدیل

 نيضراعملا سوفن اوضريو «مهمكحلو مهتلودل بولقلا اوفلأتي نأ نييومألل زاج ولو

 نم هءارش اودارآ نم ءارش هب نوکليی ریفو لام مهیدل ناکو «ةصاخللا مهلاومأ نمف ؛مهل

 ىف زوجي ال رمأف «قوقحلا باحصأ باسح ىلع سالا ىلإ ارببحشي نأ امأ . نضراعملا

 فادهأو اهمجح دازو ‹مهدعب نم اهعبتا ةئيس ةنس هنوك نع الضف .مالسإإلا فرع

 . مايألا رورم عم آءوس اهمادختسا

 نم دحأ ضارتعا رشي مل ارو ءافارحنا نيبومألا رظن ىف نكي مل ار « عبار رمأو

 ىلع «ةصاخ ةفصب سرفلا ءازإ ةلودلا «ةبورع » ىلع صرحلا وه «ذئموي نيملسلا
 مهراعشإل مهيلع رمتسللا طدضأاو ٠ ةلودلا بصانم دلقت نع  نيملسملا سرفلا داعبإ

 . برعلا نود مهنأ

 نم سرفلا ناك دقف . مهنيعأ مامأ احضاو فرصتلا اذهل رربملا نويومألا ىأر ابرو

 ةيخيرات ةقارع تاذ ةلود مهنأ اهثعبم «ءاردزاو راقتحا ةرظن برعلا ىلإ نورظني لبق

 سيياقم نم سايقم لكب نوفلختملا ةافجلا ةافحلا كئلوأ مه برعلا امنيب «نامليهو

 . طارفأإلا ةجرد ىلإ سرفلا اهيف لصو ىتلا ةيداملا «ةراضحل-ا)»

 . ٦١[ ] ةبوتلا ةروس )١(
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 ايلعتسم رماع نب یعبر بهذو ءاهلك سيياقملاو ريياعملا تريغت مالسإللا ءاج املف

 ‹«ةيلهاجلا ىلإ نمؤملا ةرظن مهيلإ رظنيو «هرامح مادقأب مهتطسبأ سودي «ناييإلاب
 .نوندألا مهو ىلعألا وه هنأ نقيتسملا ةوعد مالسإللا ىف لوخدلا ىلإ مهوعديو

 ةيشع نيب اوريخت نيذلا ةافحجلا ةافحلا كئلوأ نيب بيهرلا فيدعلا لاتقلا راد مث
 ةيبرحلا ةردقلا باحصأ سرفلا نيبو «سانلل تجرخأ ةمآ ريخ »اوراصف اهاححضو
 مامأ اهلك هذه تبثت ملف . .ديلتلا ناطلسلاو ةقيرعلا ديلاقتلاو ةمخضلا شويجلاو ةلئاهلا
 اكد ةيلهاحلا نوصح كدت «ةنمؤملا ةبصعلا اهب تقلطنا ىتلا ناييإإلا ةوقو قحلا ةوق
 ءهللا ال هل ال هساسأ «رحخآ عون نم احرص اهناکم یف دیشتو ۰« ضرألا بارتب اهیوستو
 . هللا لوسر دمحيم

 دي ىلع اهنوعقوتي اوناك ام ىتلا ةيبرحلا مهتيزه دعب هللا نيد ىف سرفلا لخدو
 هروذج هنغت مل ىذلا «خيراتلا ىف روذجلا دتمملا كلملا لاوز دعبو «تاذلاب برعلا
 . . تاظحل ىف اغأك راهناف «قحلا ةك رعم ىف ةقيمعلا

 ىتح «نيحتافلا برعلل ةلئاه ةنيغض ىلع ىوطني ناك كش الو لوألا ليجلا نكلو
 ‹«ناعراصتي نادن امهف «مورلا مامآ اوبلغ سرفلا نأ ولف . مالسإلا ىف لحد دق ناك نإو
 دوعيس هنأ هسفن ىن هنإف «ةيوق ةمطل رخآلا نم ىقلتي نأ امهدحأ ىلع سأب الو
 لك لازأ ىذلا حاستكالا اذه امأو !. . برعلاامأ ! ةمداقلا ةلوحللا ىف هيلع بلغتيف

 یف اهوعلتبي نأ سرفلا ىلع انیه نکی مل هذهف !لبق نم دوجو هل نکی مل نأک ءیش
 . .راسكنالا لذو زعلا داجمأ دهش ىذلا «لوألا ليجلا

 ال ىتح ءال ڙه ٽبک نم دبال هنإ مكحل ا اولوت نيح مهسفنأل نويومألا لاق انه نمو

 مدع ىنعجب «ةلودلا ةبورع ١ ىلع مهصرح ناك انه نمو !ديدج نم مهسوءر اوعفري
 . ليبس ىأ نم اهيلإ اوللستي نأ سرفلل حامسلا

 له «خيراتلا نم ةديدعلا تاحفصلا كلت توطنا دقو نآلا مكحن نأ عيطتسن امو
 ناک مآ «هودسفيف هيلإ نودقاحلا للستي نأ نم هللا نيد ظفحل اصلاح نييومألا عفاد ناك
 رصعلا ىف دجو ىذلا هئاشلا اهانعمب ال . . «ةبورعلاب »اطاتخم مهسفنأ ىف رمألا اذه
 نكل « نيدلا نم ةخلسنملا ةرفاكلا ةيبرعلا ةيموقلا ١ ةروص ىف لاحلا ةعيبطب ثيدحلا
 ىلع ةنميهلا مهل نوكت نأ ىخبني نيذلا مهو «ةلاسرلا هذه ةلمح مه برعلا نأ ىنعجب
 . فيرحت ريغب ةقحلا اهتروص ىلع ظَفحتل اهنوثش

 هلوقل قحلا قيبطتلاب اوسحي مل نييومألا دي ىلع سرفلا نإف رمألا ناك ام ًايأو
 : یلاعت
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 . “') #نيدلا ىف مكناوخإف ةاكزلا !وتآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف

 لايجألا نأ بسحأ ىنإف «ةنيغضلاو دقحلا ىلع ىوطني ناك لوألا ليجلا ناك نغلو

 «مهناوخإلل نينمؤملا نم ةلوذبملا ةوخألا حور «ةقحلا ةيمالسإللا حورلا تدجو ول ةيلاتلا
 نغضلا اذه اوثري ملو «هلل مهنيد اوصلخألو «نغض نم مهئابآ بولق ىف ناك ام لازل
 مسا مهيلع قلطن نيذلا لعف امك ‹ لخادلا نم داسفأإلا ىلإ اوعسيو «هيلع اوظفاحيو

 بالقنا وهو «ةيومألا ةلودلا دض ىسابعلا «بالقنالاب ١ اوماق نيذلا «نيييوعشلا»

 ىلع رهاظلا ىف-تقولا نم ةرتف برعلل لظ دق مكحلا ناك نإو ةقيقحلا ىف ىسراف
 اورشن وأ « عفقملا نبا لعف امك ةلودلا لخاد نم ةيبوعشلا مهمومس اورشن مث-لقألا
 . . ساون وبأو راشب لعف امك عمتجملا ىف روجفلاو قسفلا

 ىلع نويومألا هلواز ىذلا تبكلل لعفلا در ىه ةيسرافلا !ةيبوعشلا » تناك دقل

 ! مالسأإلا ىلع اصلاح اصرحو ‹ ةين نسحب نکي نإو یتح ‹سرفلا
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 .نويسابعلا ءاج مث .

 !نيدشارلا ءافللا دهع اوديعيل لاح لا ةعيبطب اوئيجي مل

 امك ‹«فارحنالا ىف اوديزي مث نويومألا هأدب ىذلا فرحنملا طخ ا اوبك ريل اوءاج امنإ

 ‹ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نع اهعومجم ىف ةمألا دعقت نيح ةينابرلا ةنسلا ىه
 1 .ارصأ هيلع مهرصأو ارطأ قحا ىلع ماكحلا رطأو

 ادب نإو < لاح ىأ ىلع ادودحم نييومألا دهع ىلع فارحنالا مجح ناك دقل

 ! هيلإ ساقي نيح امزق ءىش لك هبناجب ودبي یذلا ةورذلا دهعب ساقي نيح اظيلغ امسجم

 باتكلا نم ذحألا ةيدجو ءاهنايإ قدص ۔ماكحلا كنع عدو ۔ةمألا عومجمل ىقب دقل

 ىف - تيقبو «ةمالا ىنعم ققحت اهل ىقبو . هللا ليبس ىف داهجلا قدصو «ةنسلاو

 مومعلا ىفو . . قيثاوملاب اهؤافو اهل ىقبو «هللا الإ هلإ ال تايقالخأب لماعتت ۔اهعومجم
 نماهيشغ دق ناك نإو « اهيف ةدئاسلا ءةمألا ىف ةيراسلا ىه مالسإإللا حور تيقب
 ققحتي ىنابرلا لدعلا ىرت دعت ملف «مالسإلا ىناعم ضعب ىف ةيشاغ ماكحلا فارحننا
 ةصيرح اهبناج نم دعت ملو ¢ ماکحلا ملظ بہسب «درفتملا ليجلا مايأ ققحتي ناك امك

 اوناك هماكح نأ نم مغرلا ىلع « ليجلا كلذ لعفي ناك امك اهماكح ةبقارم ىلع

 !مهتيعر مهبقارت نأ لبق مهسفنأ ةبقارمب نوموقي
 . ١١[ ]ةبوتلا ةروس 1١



 مالسإللا دتماو «ةينيطنطسقلا باوبأ نوملسملا قد ىتح ةيمالسإلا حوتفلا تعستاو

 ةوق تحبصأ ىتح مالسإلا ةلود تيوقو ءابرغ ىقيرفإلا لامشلا ىلإو اقرش دنهلا ىلإ
 «عمتجملا كلذ ىف رشلا ىلع ريخلا بلغو . . باسح فلآ اهل نولمعيو اهؤادعأ اهبهري

 ىف عمتجلملا معني امنيب ‹ مهترئاد ىف ةروصحم مهتافلاخمو ماكحلا ملاظم تيقبو
 ةكرحلا هنع تدلوت ىذلا ءرارقتسالاو ةنينأمطلاو نمألابو «مالسإلا ةمعنب هعومجم
 . لبق نم انفلسأ امك ةيراضحلا ةكرحلاو ةيملعلا

 مث ءاهتدح تدازو ءاهلك ةيومألا تافارحنالا تيقب دقف نييسابعلا دهع ىلع امأف

 . ديدج عون نم تافارحنا اهيلإ فيضأ
 طا ىلع جورخلا نم ديزم ةفاضإ عم «ىقب دقف ضوضعلا ىثارولا كلما امآأف

 اوراتخي نآ ۔اهنيكمتو مهتلود تيبثت لجأ نم ۔اوصرح دق نويومألا ناک نئلف . ىوسلا
 ولو ‹ رودلاب هنولوتي ءاتحب ايڻارو هولعج نييسابعلا ناف « مهردقآو مهحلصأ مهنيب نم
 فرصب ۔اهتاذ ةلودلا ةوق ىلع رثأ امن ! ةرشع ةيئاثلا وأ ةرشاعلا ىف ىبص ىلع رودلا ءاج

 ةبيهرلا تارماؤملا نم ىرج امع الضف ۔ ةسايسلا لاجم ىف ةيمالسإللا ىناعملا نع رظنلا
 ۔ ماكحلا رارطضا نع الضفو !نادبألا هل رعشفت ام «كلملا ىلوت لجأ نم وأ دهعلا ةيالو لجأ نم

 طلت ىلإ ىدأ ام «ةصاخ ةفصب كرتلاو « مهريغ ىلع دامتعالا ىلإ مهناطلس فعض دعب

 !قالطإلا ىلع ةيمالسإلا ةيسايسلا ميقلا لك داسفإو « ءالؤه
 تديارت دقف ‹ نويومألا هأدب ىذلا «نييسايسلا موصخللا ةلماعم ىف فنعلا امآو

 !نيملسم نع اهرودص روصتي ال ةعشب حباذم ىلإ لوحتو «هتدح

 ةدايز دعب تلصو دقف .كلذك نويومألا اهأدب ىتلا ءلالا تيب ىف ةحبحبلا امأو

 رطخت ال ةروص ىلإ ىرحألا دراوملاو جارخلاو ةاكزلا نم ىسابعلا دهعلا ىف لاومألا
 «مهيلإ مهوليمتسيو مهوتكسيل نيضراعملا اوطعأ دق نويومألا ناك نئلف . لابلا ىلع
 (ةفيلخلا» ناك دقف . . مهناطلسل ادييأت مهفص ىلإ هبسك یف نودجی نم دو اورتشیو
 لوسر مهنع لاق نيذلا «نيحادملا» نم رعاش هئيجي نأ هردص ىف اجرح دجي ال ىسابعلا
 ىف تايبأ ءاقل هل رمأيف '«بارتلا مههوجو ىف اوثحاف نيحادملا متيأر اذإ ١ : ة5 هللا
 ! نيملسملا لام تيب نم فل ةئا ۔ هحدم

 تافلاخم لجأ نم هنع هللا ىضر نامثع ىلع موي تاذ تراث ىتلا « ریهامجل ا » امأ
 ثبعلا اذه ىرت تراص دقف «هلبق نم نيخيشلا جهنم ريخب نامشع اهيف لوأت ةليئض
 ! قالطإلا ىلع اهصخيال رمألا نأك « هل انكاس كرحت الو نيملسملا لام تيبب نجاملا
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 اهتدح تدازو تیقبو ‹نييومألا مايأ تدب یتلا تافارحنالا یه هذه تناك اذإف

 «ةريطحخ ىرخأ تافارحنا ۔ةديدج لماوع مكحبب ۔اهيلإ تفيض دقف « نييسابعلا دي ىلع
 ةمألا مسج ىف ةيراس -اهنم راثآ وأ -اهراثآ تلاز امو « ةياهنلا ىف ىسابعلا مكحلاب تدوأ

 ۰ ديدج نم ثعبلت نأ عيطتست یتح اھنم اھئ ربی نم رظتنت « ةظحللا هذه ىتح

 %# #2 ډب

 . .«قرفلا ) ةنتف ترهظ

 یف اورمتساو هنع هللا یضر ىلع دهع یف لبق نم اورهظ دق جراوحلا ناک نئلو

 اثعبنم ءالؤهو ءالؤه رمأ ناکو ‹جراوخلا روهظل لعف در ةثجرم لا رهظو ‹«ىومألا دهعلا

 اعيرذ ايشفت قرفلا تشفت دقف ‹ةيواعمو ىلع نيب راد ىذلا لاتقلاو نامثع لتقم ةنتف نم

 حبانملا بناج ىلإ ةرملا هله ىف ةيجراحخ عبانم اهل تناكو ‹ ىسابعلا رصعلا ىف

 .ةيلحادلا

 نم ةمجرتلا ةكرح اهعم تطشنو « ىسابعلا رصعلا ىف ةيملعلا ةك را تطشن دقل
 نكلو «لعفلاب ةمألا هيلإ جاتحت ىذلا عفانلا ريثكلا اهيف ناكو «ةينيتاللاو ةيقيرغإلا

 رش هنم ناكف ةيبرعلا ىلإ هولقنف مهل ًاعفان هوبسح ركفلا نم نول ىف اوعدخننا نيملسملا
 . ةيقيرغإللا ةفسلفلا وهو الأ « ريثك

 یغبنپ ناک امو . هتایلجت لکو هتاقارشإ لک مغر ایلهاج ارکف ةفسلفلا كلت تناك دقل
 صلاخلا ىنابرلا رونلا كلذ «مالسإللاب جزتي نأ لاوحألا نم لاحب ىلهاجلا ركفلا اذهل
 ‹ هلل هلوسر ةنسو هللا باتك ‹ نييفاصلا نيليصألا هيردصم نم ‹هتاذب قرشي ىذلا

 . ناك امك ناكف درفتملا ليحل ا كلذ هتقارشإ ىلع شاع ىذلار

 ةركف ىلإ ءىش لك لوحت ىتلا ةيديرجتلا هتينالقع وه ركفلا كلذ ىف ام ًاآوسأو
 وه حبصي ىتح لفعلا رود ميخضت نع الضف «ةكرح الو اهيف ةايح ال ةدراأب ةدرجم

 . رومألا نم رمأ لك ىف ريخألا مكحلا

 ةميقع ةلواحم وهو «توهاللا » ىمسي ام اهيف ًاشنأف ةيحيسملا ركفلا اذه باصأ دقو
 هناحبس هلل ةموعزملا ةونبلاو ٠ ثيلثتلا نم ةيدقعلا ةسينكلا تالبعزح نيب قيفوتلل

 .ةيقيرغإلا ةفسلفلا نيبو « خلإ . . ءادفلاو بلصلاو « ةيدبألا ةئيطخلا ةركفو « ىلاعتو

 ال ىتلا تالبعزخلا كلت ىلع ةينالقعلا ءافضإل مهتلواحم ىف  ىراصنلا ناك نئلو

 . (ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم ٠ةينالقعلا لصف تشش نإ رظنا (1)



 :اولشفو ءاوطبختف « مهنيعت اهلعل ةيقيرغإلا ةفسلفلا ىلإ اوج دق  لقعلا اهخيستسي
 ناكامف ««ةسدقملا» عماجملا تاررقم هلمحت ىذلا طلخلا تاذ لمحي مهتوهال لظو
 هعبانم نم ىفاصلا رونلا نولمحي نيذلا مهو «كولسلا اذه لثم ىلإ ةجاح ىف نوملسلا

 . اهتعيبط نم سيل اهجراخ نم ددم لك نع اهتاذب ةينغتسملا ةيفاصلا

 ىرخأ ةهج نم لاجملا نييسابعلا ءافلخلا حتفو «ةهج نم ةفسلفلاب ةنتفلا نكلو
 «نيفقملا ) لعج <« مالسإلا رمأ ىف ىراصنلاو دوهيلا نيبو نيملسملا ءاملع نيب ةرظانملل

 تحبصأ ىتح «لدجلا اذه ىف مهنيعتل ةيقيرغإلا ةفسلفلا ىلإ نوهجتي رصعلا كلذ ىف
 . هلك رصعلل ةيركفلا «ةدوملا» ىه

 ةريثك تاطبختو ةريثك قرف تأشن ةيقيرغإلا ةينالقعلاو ةيفيرغإلا ةفسلفلا ةثول نمو

 ٹيح «نيملسملا ركف ىف ىقيرغأإلا ىركفلا وزغلل اجذوغن ةلزتعملا سانلا ركذيو
 رومألا نم رمأ لك ىف ريخألا عجرملا وه هولعجو «ىحولا ىف مّكحملا وه لقعلا اولعج
 . .ةديقعلا ىتح

 نع اهب اوفرحناو ةيقيرغإلا ةينالقعلاب اورثأت نيذلا مهدحو اونوكي مل ةلزتعملا نكلو
 ىفو «ةملكتملا » نم تافصلا اياضق ىف اوضاخ نيذلا لكف « ةحيحصلا مالسإلا ةديقع
 ءهولاق ىذلا «مالكلا» ىف مهدامتعا ناك . . رايتخالاو ربحلاو ردقلاو ءاضقلا اياضق

 عجرملا وه هلعجقو «ىقيقحلا همجح نم ربكأ لقعلا ىطعت ىتلا ةينالقعلا كلت ىلع

 الو ‹ةيفاص ةيمالسإ ىه ال تاروصت ىلإ اوقلزناف «دوجولا اياضق لك ىف مكحلاوهو
 ىه الو ءاهنم ءىش ىلإ ةجاح ىف ةحمسلا ةطيسبلا ةحضاولا ةيمالسإللا ةديقعلا تناك
 كولسو يح نادجوو فاص روصت نماهتلوح لب ء«ةديقعلا كلتل ةمدح ىآ تمدق

 ثعبت مل نإ نالا ديزت ال «ةدراب ةيديرجت ةينهذ اياضق ىلإ « هللا ةاضرم هب دصقي ىلمع
 ىلإ ىدؤت الو «نادجولا كرحت الو «نايإلل ةضقانملا تاهبشلاو كوكشلا ةراثإ ىلع
 دجتو ‹«نهذلا ىف ىهتنتو نهذلا ىف ًأدبت نأ تاينالقعلا نأش نم نأل « ىعقاو كولس
 ةقلغملا ةرئادلا هذه نم جرخت نأ نود «نهذلا هلذبي ىذلا دهجلا كلذ ىف اهتياغ قيقحت
 -فسألا عم ىمالسإلا ملاعلا ثروو . كولسلاو نادجولا قيرط نع ىحل ا عقاولا ىلإ
 هنأ ىلع وأ «ةيمالسإلا ةديقعلا » هنأ ىلع ايمالسإ ًابوث سبل نإو  ىقيرغإللا ثارتلا كلذ
 « مه » اونوكي مل ل هللا لوسر باحصأ نأك «ةيمالسإلا ةديقعلل ةيملعلا ةساردلا »
 هذه ىلإ ةجاح اغود . .اهتقيقح نم ابرقو اهل امهف سانلا رثكأو ةديقعلا هذه باحصأ
 ىمالسإلا هبوث ىف ۔ ىقيرغإللا ثارتلا اذه لازامو . ةفيخسلا ةدرابلا ةينهذلا تالظاعملا
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 اندهاعم لک یف نیسرادلل ةيمالسإإلا ةديقعلا هلالخ نم مدقن ىذلا وه فبزما

 ! طلا ىلإ طيحملا نم ةيمالسإإللا

 ةفصب ىسابعلا رصعلا ىف ترشتنا ىتلا «ةينطابلا قرفلا » نع الضف هلك اذهو

 تلغشو «تاليود وأ الود تنوكو «ةيمالسإلا ضرألا ىف اروذج اهل تدمو «ةصاحخ

 ةيفحخ ةلص تاذ ۔اهتلمج ىف تناكو ‹نورق ةعضب مهتدراطمو مهتبراحمب نيملسللا

 رمألا عقاو ىف لمعت ىهو مالسإلاب رهاظنت . . ىمالسإللا ملاعلا ىف نيسدنملا دوهيلاب
 !ماوعلا ناهذأ ىف ةرم لك ىف اهتادقتعم نم ايش كرتتو « مالسإإلا ضيوقتل

e + 

 « قرفلا ةيانج اهدحو هذه نكت ملو

 ةفسلغلا مهتوغأ نيذلا «نيفقثملا » ةلغشم ىه ةيديرجتلا ةينهذلا اياضقلا تناك نئلف

 مهتوهال ىف لبق نم ىراصنلا عنص امك ايمالسإ «اتوهال )اهب أوعنصف ةيقيرغأإلا

 دشأ -نمزلا دادتما ىلع ناك ۔ هئاولأو هبعش عيمجب ۔ ىئاجرإإلا ركفلا نإف . . ىحيسلا
 تلحخد ىتلا ةفسلفلا تالظاعم لك نم ةيمالسإلا ةايحل او ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع ارطح

 . ةديقعلا ةسارد ىف

 - ضورفلا نسحأ ىلع رارقإلاو قيدصتلا وه وأ « قيدصتلا وه ناهإلا نأب لوقلا
 كلت ىلع قرفلا اهتلخدأ ىتلا قلازملا رطخآ نم ناك «نايإلا ىمسم نم لمعلا جارحخإو

 ٍ حيحصلا اهم وهفمو ةيفاصلا ةديقعلا

 ةايحلا ىف هوتل رثؤي مل ديحوتلا ةديقع مهف ىف ريطخلا فارحنالا اذه ناك اذإو

 لازتام تناك ةايحلا عقاو ىف مالسإلا اهقلطأ ىتلا ةلئاهلا ةيويحلا ةعفدلا نأل « ةيمالسإلا

 ىرشبلا ليلا عم -ايجيردت  هنإف ‹ ةديقعلا هذه ىضتقب ىعقاو لمع ١ ةروص ىف قفدتت

 اذه ىضتقمب لمعلا نع رمتسم سعاقت ثدح ٠ فيلاكتلا نم تلمتلا ىلإ ىعيبطلا

 هنأب رقأو قدص دق ناسنإلا مادام «بلقلا ىف ةرقتسم ناهإلا ةقيقح نأب ءافشكا «نيدلا

 ‹بولطملا نالا «ع» دقف بلقلا ىف ةرقتسم ةقيقحلا هذه تمادام هنآو ! هللا الإ هلإ ال

 | ءیش نالا عم رضي دعي ملو

 انيعم «اعقاو» ءىشنيل لزن ىذلا نيدلا اذه ىف نالا ىمسم نم لمعلا جارحخإ نإ

 ردصي نأ نع الضف ‹هروصت درجم ىف لهذم رمأ «ةايحلل هجهنمو هللا ةعيرش همكحت

 ! ةمألا هذه خيرات ىف نيربتعم «ءاملع » نع

 لمع نود ٤ ناسللاب ًارارقإو بلقلاب اقيدصت نوكي نيح نيدلا اذه رمأ روصتي فيك

 ! ؟ ةايحلا عقاو ىف رارقإلاو قيدصتلا اذه ىضتقب
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 اورقيو مهبولقب سانلا قدصي نآ درجمل !؟ لب هلوسر للسرأو هنيد هللا لزنآ اذهلأ
 ! ؟اهناسلب رقت الو اهبلقب قدصت ال ىتلا ةيلهاجلا همكحت ةايحلا عقاو اوكرتي مث « مهتنسلأب

 ‹دوهشم سوملم ىباجیإ یعقاو ٩ لمع » ريغب ىلهاجلا عقاولا كلذ نوريغي فيكو
 ءهللا ريغل سانلا دبعت ىتلا ةطباهلا همظنو «ةدساقلا هدئاقحب لطابلا ةلازإ هتجيتن نوكت

 ماظنلا ءاشنإو ؛ ةيلهاج لك ىف نجلاو سنإلا نيطايش اهعدتبت ىتلا ةلتخملا هكولس طاغنأو
 طامنأو ‹ هللا ةعيرش ىلع سسؤملا يوقلا هماظنو < ةحيحصلا هدئاقعب ‹هنم الدب ىنابرلا

 ! ؟هللا نازيم ةموكحعملا ءهللا الإ هلإ ال تايقالخآ نم ةدمتسملا هك ولس

 ءمئادلا ةيلهاجلا ناودع نم -هئاشنإ دعب ۔ ینابرلا ماظنلا ىلع نوظفاحي فيك مث

 اهلئاسوب ءهنم الدب تيغاوطلا مكح ةماقإو «ىنابرلا ماظنلا ضقنل ةبئادلا اهتلواحمو

 « تادقتعملاو ةلطابلا راكفألاب ناودعو «شويجلاب ناودع نم ءاهمدختست ىتلا ةمئادلا

 !؟كولسلا نم ةعدتبملا طامنألاب ناودعو «هللا لزنأ اه مكحت ال ىتلا ةمظنألاب ناودعو

 !؟ناسللاب رارقإلاو بلقلاب قيدصتلا درجج متي كلذ لك

 ! !مالسإل اب قصلت نيح ةلهذم ةلزهم نم اهل اي

 : یلاعت هلوق عم اذه میقتسپ فیکو

 هللا نود نم هل دجی الو «هب زجی ا!ءوس لمعي نم .باتکلا لهآ یناسأ الو مکینامآب سیل

 ةنح لا نولخدي كئلوأف نمؤموهو ىثنآ وأ ركذ نم تالاصلا نم لمعي نمو .اريصن الو ايلو

 ٩)ا ریقن نوملظی الو

 سانلا هجوت ىتلا ءاهاهتنم ىلإ اهتدہم نم اهلك نآرقلا ميلاعت عم ميقتسي فيك لب

 هذهب-ناسحإب مهعبت نمو مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ءاج نذإ نيأ نمو

 ۔ یئاجر إلا رکفلا لوقي ام ىلع یهو « عقاولا ملاع ىف نيدلا اذهل ةلئاهلا «ةسرامملا»

 اهب اوماق له !؟نانجل ابو حراوجل اب « لمع »اهلك اھنآل ‹ نالا یمسم نم ةجراحخ
 اذه ةقيقح ىه اهنأل اهب اوماق مآ !؟هللا هب مهفلكي مل مهسفنأ دنع نم ادئاز اعوطت

 !؟ هللا دنع الو ضرألا عقاو ىف ةقيقح اهريغب هل موقت ال ىذلا « نيدلا

 . هللا اهقلحخ امك ةيناسنأللا سفنلا رهاوظو < هسفن ىرشبلا عقاولا ذحح مث

 لدي ءىش اهتایح عقاو یف نوکی ال مث «ئشب نایإ ةيوسلا سفنلا ىف نوي نأ نکیآ

 : ١۲[ ٤۔۱۲۳ ] ءاسئلا ةروس (1)
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 ريغ ةلاح ىهو «ةيصخشلا ماصفناب » بيصأ دق ناسنإ نوكي نأ الإ ؟ناهبإلا اذه ىلع
 ! فيلكتلا اهبحاص نع طقس «ةيوس

 ءنايإلا كلذ ىضتقل ضقانم لمع هبحاصيو «ناييإ كانه نوكي نأ نكي هنإ ةفيقح

 ةنيزم تاوهش اهنإ ىلاعتو هناحبس هللا اهنع لاق ىتلا ةيسفنلا عفاودلا طخض ةجيينن

 : سائل

 بهذلا نم ةرطنقلا ريطانقلاو نيشبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانألل نیز

 نسح هدنع هللاو ءايندلا ةايحلا عاتم كلذ .ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا لسيخلاو ةضسفلاو
 . “) آلا

 ! ةلالد البو ببس الب متي ال رمألا اذه نكلو

 . هيف ةبكرملا هعفاود نم ناسنإلا سفن ىلع عقاولا طغضلا اذه وهف انب امك  هبہس امأف

 ىلع بلغتيو عفاودلا هذهل فقي ثيحبب ةوقلا نم نكي مل نالا نأ وهف هتلالد امأو

 . ةداحلا اهتعفد

 ريثأت نع ةتقؤم ةبيغ ىف ثدحت اهنكلو « ناهيإلا لصأ ىفنت ال ىتلا ةيصعملا ثدحت انهو
 فرسي الو ‹« نمؤم وهو ىنزیپ نیح ینازلا ینزی ال » : ےک لوسرلا اھفصو امك ناھ إلا اذه

 . .«  . نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا

 هب موقي ىلا لمعلا نيبو ‹هفعضو نالا ةوق نيب قيثو طابترا كانه نوكي انه نمو
 ‹ةعاطلا تاجرد نم ةجرد ىآو ؟ةيصعم مأ ةعاط وهآ : هتاظحل نم ةظحل ىأ ىف ناسنإلا

 ؟ةيصعملا تاجرد نم ةجرد ىأو

 : ناتقیقح هلک اذه نم انل صلخپو

 هطلاخ اذإ امامت ىفتنيو) ىصاعملاب صقنيو تاعاطلاب ديزي . صقنيو ديزي ناميإلا نأو

 . (ربكأالا كرشلا

 نم لمعلا جرح نيح ىئاجرإللا ركفلا اهب ثبع ىتلا  ةينيدلاو ةيسفنلا ۔ ةقيقحلا ىه كلتو

 نسحا ىف رارقإلاو ققيدصتلا وه وأ ‹ قيدصتلا درجم وه نايأإلا ربتعاو نالا یمسم

 .  "!لاوحألا

 )١( ]نارمع لآ ةروس ۱٤[ . ) )۲هيلإ ةراشالا تقبس .

 ) )۳ححصت نأ ىغيئي ميهافم » باتك نم «هللا الإ هلإ ال موهفم» . لصف تش نإ رظنا «.



 نع نيديعبلا قطنملاو ةفسلفلا نم ىودع هئدبم ىف ناك ركفلا اذه نأ كش نم امو

 رودت ةيديرجت «راكفأ » درجم لئاوألا ةئجرملا «ءاملع » دنع ناك هنأو . نيدلا اذه حور
 ءالضفلا ءايقتألا نم مهسفنأ مه اوناك دقف !عقاولاب لصتت الو «ةيجاعلا جاربألا» ىف
 ىلإ اوعد الو لمعلا نع اوسعاقت مه الف « مهتايح عقاو ىف نيدلا اذه ىضتقمب نيلماعلا
 اذه نأ لماك یعوبہ نوبتکی اوناک «هقفلا یف نوبتکی اوناک نیح مهنا لب . هنع سعاقتلا
 ىتلا ةيجاعلا جاربألاو قطنملاو ةفسلفلا ةئول اهنكلو .نالصفني ال لمعو داقتعا نيدلا

 . بارطضالاو فارحنالاو للخلا نم ثدحبپ ام اھیف ثدحپ

 . . فيلاكتلا نم تلفتلا ءدبو ءنمزلا دادتما عم تديازت ركفلا اذه ةروطح نكلو

 : ىعيبط ىرشب رمأ- لبق نم انرشأ امک ۔فیلاکتلا نم تلفتلا نإ
 . ٩ «امزع هل دن ملو یسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو

 : هللا باتک یف روکذم ینابر جالع هل یرشبلا ضرملا اذهو

 . " « نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ركذو ف
 ىف ةحيرص ةيالاف ۔ناييإلا لصأب ريكذتلا وه سيل ةيآلا ىف هيلإ راشملا ريكذتلاو

 ؛نايإلا ىضتقمب لمعلل ريكذتلا نوكي اغإ-نونمؤم مهنأب مهريكذت بولطملا فصو
 ريكذتلا متاذإف « سوفنلا ىف ةبكرملا تاوهشلا ةلقث لعفب هنع سانلا لفغي ىذلا وه هنأل
 . ةايحلا عقاو ىف لمعو بلقلا ىف داقتعا :ىوسلا هعضو ىلإ نايإلا داعو «رمألا ماقتسا

 ءةلفغلا ةظحل ىلع تبريل ىئاجرإلا ركفلا ءاج « ريكذتلا ثدحي نأ نم الدب نكلو
 !ناهإلا اهيف ارقتسم مهبولق تمادام «نونمؤم مهنآ نيلفاغلا نئمطيو

 ۔لمعلا-ناك نيحف ! ىئاجرإلا ركفلا اهيطغي ىتلا ةحاسملا تداز نمزلا دادتما ىلعو

 ةئاملا ىف ةرشعلا ىطغي ىئاجرإإللا ركفلا ناك «ةحاسلا نم ةئاملا ىف نيعست ىطغي الغم
 ىئاجرإلا ركفلا ىطغ ةئاملا ىف نيسمحخ لمعلا رسحنا املف ! لمعلا اهنع رسحنا ىتلا
 ىف ءاجو ءاهلك ةحاسلا ىئاجرإإللا ركفلا ىطغ ةيلك لمعلا رسحنا املف !نيسمخلا
 ادحاو المع لمعي مل ولو ‹ نمۇم وهف هللا الإ هلإ ال لاق نم ١ : لوقي نم ريحخألا رصعلا

 !! «مالسإللا لامعأ نم

 !مالسإللا اهب ىلتبا ىتلا ايالبلا دشأ نم ةصاح ريخألا رصعلا ىف اذه ناكو

 م ډل ډا

 لالا ريثأتب ةايحلا باصأ ىذلا فرتلا «كلذك ىسابعلا رصعلا تافارحنا دشأ نمو
 . هاجتا لك نم قفدحملا

 . ٥٥[ ] تايراذلا ةروس (۲) . 111٥ ]ەطةروس (1)
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 دودحم لازي ام ناك هنكلو «ىومألا رصعلا رخاوأ ىف رهظي أدب دق فرتلا ناك

 طوبمهلا عم سانلا ىديآ ىف لالا قفدت ءدب هببس ناكو . قاطنلا دودحم ةروصلا

 . . مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا هيلع ناك ىذلا ةورذلا ىوتسم نع ىجيردتلا

 ًائيش تقولا كلذ ىلإ سايقلاب ربتعي ناك هنع هللا یضر رمع دهع ىلع لام ءاج دقل

 ! روصتي ال ًايلايخ

 هل لاقف « برغملا ةالص ىف سانلاو جارخللا لام ملسي نيرحبلا ىلع رمع لماع ءاج

 !معن : لاق !؟ فلآ ةئامسمخ مك ىردت : لاق ! فلأ ةئامسمحخ لاق ؟كعم مك :رمع

 ! سعان تنأف بهذا : لاق ! فل ةئامو فلأ ةئامو فلأ ةئامو فل ةئامو فلأ ةفام

 دعص ةقيقح فلآ ةئامسمخ اهنآ هنم ملعو حابصلا ىف هءاج املف !حابصلا ىف ىنتئاو

 مكل انلك متفش نإو ءانزو مكل انزو متشش نإف ! لاملا رثك دقل ! سانلا اهي : لاقف ربنملا

 ! دایک

 ىلع مهو نيملسملا دسفي مل هتقو ىلإ سايقلاب « ىفارخلا » رادقملا اذ لالا اذه نكلو

 دري ىذلا« هنع هللا ىضر رمع مهدئاقو مهرمأ ىلوو «ةلطب هللا لوسر دهع نم ةبرقم

 ىذلا لئيضلا توقلا نم اهنع هللا ىضر هتجوز اهتلضفأ ىتلا ةريطفلا نمث لاملا تيب ىلإ
 هللا ناوضر ةباحصلا سوءر سبح هنع هللا ىضر رمع نأ امك . هلايعو وه هيلع شيعي

 ىتلا ةمهملا ىف هونواعيل هراوج ىلإ مهاقبأو « ةراجتلل نادلبلا ىلإ جورخلا نع مهيلع
 . سانلا ىف هللا مكح ةماقإ ىهو اهل بدتنا

 ناك دقف ‹ ةصاحخ ةروصب ىسابعلا رصعلا ىف امأو « ىومألا دهعلا رخاوأ ىف امآ

 . “ فالتإلا دح ىلإ ا!دسفم لاما

 لوقفني ام اهنم نوقفني لام لا تيب نم «تاصصخم ١ اهل ناك دقف ةمكاحلا ةرسألا امأف

 لالا تيب » ءاشنإ ىلإ وعدي ام اهنم لضفي كلذ عمو «هيف غلابملا خذبلا ىوتسم ىلع
 !ماع دعب اماع لاومألا هيف مكارتت ! «صاخلا

 تاذ ىف نوشيعي -ءارمألاو ءافلخلا مهل بهي امنو ةصاخلا مهلاومأ نم ءارزولا ناكو

 سايقلاب اقح ةيفارخ راجتلا تاورث تناكو . ةمكاحلا ةرسألا هيف شيعت ىذلا خذابلا وجل ا

 نم مهيديأ ىف اهتقو ىف ةيملاعلا ةراجتلا تناك ذإ «نيحلا كلذ ىف هلك ملاعلا ءارث ىلإ

 -ةيروطسأ نكت نإو .دابدنسلا تالحر ىفكتو «برخغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصقأ

 . " نيحلا كلذ ىف راجتلا ملاع نع ةروص ءاطعإل

 . كلذك سلدنألا یف ثدح ام هب هیبشو (۱)

 . لعفلاب امئاق ناك عقاو ىلإ زمرت اهنكلو «هتالحر كلذكو ةيروطسأ دابدنسلا ةيصخش (۲)
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 ىخرت ىديآلاو «وفغت بولقلا امنيب ‹ دوقنلاب تضافو بويحلا تألتما اذكهو
 بدألا بتك هنع ىورت ىذلا دسفملا فرتلا رشتنا كلذل « نيتملا هللا لبح نم اهتضبق

 . خيراتلا بتكو

 : ىمالسإلا قرشملا ىف فرتلا نم جذومنلا اذه ذخ

 رصعلا ءافلخ فارسإ ىلجتيو . جاوزلا تالفحب ةقئاف ةيانع نونعي نويسابعلا ناك ١

 .ةديبز ةديسلاب (ديشرلا ) نوراه هنبا جاوز دنع ىدهملا هلعف ام هخذبو لوألا ىسابعلا

 مويلا اذه ىف سانلل بهوو « مالسإإلا ىف دحأ اهيلإ هقبسي مل ةميلو اهفافز موي ماقآ دقف
 اهنيزو ءربنعلاو كسملاو بهذلاب ةءولمم ةضفلا ىناوأو ةضفلاب ةءولغع بهذلا ىناوأ

 ىلحلا هذه نم اهيلع ام ةرثكل ىشملا ىلع ردقت مل اهنإ ىتح «رهاوج لاو ىلحلا نم ريثكب
 .(رهاوحلاو

 رانيد (فلآ ةئام ) ٠٠٠١,٠٠٠١ ناروب رهمأ نومأملا نإ ىتشباشلا لوقيو »

DDTهنأو ‹رانيد نويلم فصن نم رثكأ ىأ مهرد (فلآ فلآ نیسمح)  

 اميف نإ :ةديبز تلاقف اهناخد رثكو «ربنع تاعمش ثالث ةليللا كلت ىف هيدي نيب دقوأ

 ناروب تيلج الو . عمشلا اوتاهو ربنعلا عمشلا اذه اوعفرا «ةيافكلا فرسلا نم رهظ

 ‹بهذلا نم جوسنم ريصح ىلع عقوف «همك ىف ناك رابح اهيلع رشن نومأملا ىلع
 : لوقي ثيح « یناه نبا نسحلا رد هلل : لاقف

 بهذلا نم ضرأ ىلع رد ءابصح اهعقاوف نم ىربكو ىرغص نأك

 اهدي ةديبز تدمف ءاهنمركأ «نومأآملا لاقف ءاثيش طقتلي نأ ارضاح ناك نم عنتماو»

 تغلب جاوزلا تاقفن نأ : ىتشہاشلا ركذ امك .ارضاح ناک نم یقابلا طقتلاف « ةبح تذحخأف

 . هسفن ديشرلا هقفنأ ريبك غلبم ادعآرانيد ۱,۳۸۸ , ۰۰۰ یدهملا ةفيلخلا لام نم

 ةديبز ةديسلا نبا نيمألا اخأ ناكو «نومأملا هللا دبع ىبأل ةديبز ةديسلا تدك دقو »

 نيثالثو ةسمحخ نيب حوارتت تناك جاوزلا اذه تاقفن نأ «ملعنامك ديشرلا هيبأ نم

 . مهرد نويلم نیثالثو ةعبسو مهرد نويلم

 ىلع هقفنأ ام كلذ ىلع انلدي «هفارسإو همرك ىف ديشرلا هابأ نومأم لا قاف دقو »

 لهس نب نسحلل رمأ نومآملا نإ ىربطلا لوقيو . لهس نب نسحلا تدب نارو نم هجاوز
 . حلصلا مف ميلقإ جارحخ هحنمو «مهاردلا نم نييالم ةرشعب ناروب ىلإ هقيرط ىف وهو
 .ةدحاو ةنس زاوهألاو سراف ميلقإ جارح هاطعأ هنإ ناكلخ نبا لوقيو
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 ١ لاقف جاوزلا اذه ىف هخذبو لهس نب نسحلا فارسإ ىدوعسملا فصو دقو :
 ىف الو ةيلهاج ىف طق كلم هلعفي ملو هرشني ملام لاومألا نم كلذ ىف نسح-ا رشنو
 ءامسأب عاقر اهيف كسم قدانب باتكلاو داوقلاو نييمشاهلا ىلع رثن هنآ كلذو « مالسإ

 دي ىف تعقو اذإ ةقدنبلا تناكف . كلذ ريغو باود تافصو راوج ءامسأو عايض

 ليكولا ىلإ ىضميف ءاهيف هدوعسو هلابقإ ردق ىلع دجيف اهيفأأم أرقف اهحتف لجرلا
 نم «اذك حوسط نم ءةينالفلا ةنالف اهل لاقي ةعيض هل لوقيف «كلذل صن ىذلا

 ىلع كلذ دعب رثن مث .اذك اهتامص ةبادو « ةينالفلا ةنالف اهل لاقي ةيراجو ءاذك قاتسر

 نومأملا ىلع قفنأو ءربنعلا ضيبو كسملا حفاونو مهاردلاو ريناندلا سانلا رئ

 یلعو «هدنع هماقم مای هدونج نم هعم ناک نمو هباحصآ عیمج یلعو «هداوقو
 قزترم عوبتمو عبات نم ركسعلا همض نم لكو ‹نيحالملاو نيلامحلاو نيراكلا
 ,Cu . هریغو

 هیورامحخ تنب یدنلا رطق جاوز دنع < نييسابعلا مايأ نم ًاضيأ جذومللا اذه اذحو
 : دضتعملا ةفيلخلا نم

 نم لذب ةمخضلا لاومألا لذبي نأ رصم لام تيب هل هيه اب هیورامحخ عاطتسا دقو ١

 الو هلثم رپ ملاماهعم لمح » هنآ قامقد نبا رکذ دقف .ازوع باهي الو ارقف یشخیال

 الو ةريطح قبي مل هنآ » : (۳۱۹ ص ۱ ج ططحخ ) یزیرقملا رکذو ٩ هتقو یف الإ هب حمس

 نم عطق عبرأ نم ةكد زاهجلا اذه نمف .«اهعم هلمح الإ سجو نول لك نم ةفرط

 نم ةبح هيف قلعم طرق كيبشتلا نم نيع لك ىف «كبشم بهذ نم ةبق اهيلع بهذلا
 نمث ةكت فلآو «بيطلا قدل بهذلا نم نوه ةئامو «ةميقاهل فرعيال رهاوجملا

 سأر ىلع ىنبي نأب زاهجلا نم غرف نأ دعب هيورامحخ رمأ دقو . ريناند ةرشع اهنم ةدحاولا
 .دادغب ىلإ اهقيرط ىف ىهو هيف لزنت ةحارتسالا ناكم وأ لزنملاب هبشأ رصق ةلحرم لك
 ةحارلا لئاسو عيمجب عتمتت اهرفس ىف تناكف «هيلإ جاتحت ام لكب روصقلا هذه تدعأو
 فقن ملف سرعلا اذه تاقفن غلبم امأ .اهيبأ رصق ىف تناك ول امك ةيهافرلا بابسأو
 نأ ١۷٤) ص ١ ج ) ناکلح نبا رکذ دقو .اهيلإ انعجر ىتلا رداصملا نم ردصم ىف هيلع
 اذإ ءاهزيهجت ىلع قفنآ ام بناجب ریثکلا ءیشلاب ذه سیلو . مهرد نویلم ناک اهقادص

 ةئامعبرأ ىهو هتزئاج لان زاهجلا دادعإب هيلإ دهع ىذلا ىرهوجللا صاصجلا نبا نأ انملع
 .« سورعلا هيلإ جاتحت ام لك دادعإ دعب تيقب رانيد فلآ

 ۲ ج «نسح ميهاربإ نسح روتكدلل « ىعامتجالاو یفاقثلاو ىنیدلاو یسایسلا مالسإلا خیرات » باتک نع (۱)
 . ۱۹٦٤ ۀعباسلا ةعبطلا « ٤۳ ٤ ۔ ٤٤4۲ ص
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 < ةلطيلطب نونلا ىذ نب نومأملا هانب ىذلا رصقلا سلدنّألا ىف نييومألا روصق نمو »

 جز نم لا 4 ھو یف ریحانا یف لعجو ءةمخض الارمأ هثانب ىلع قفنأ دقو

هب طيحيو اهالعأ نم لزني ناك ثيحب ةبقلا ىلإ الا بلجو ‹ شوقنم نولم
 لک نم ا

 كلذل ىریف عو مشل هيف دقوتو «هلصب الو ءش ءاما م ري ال ا ف دعا ن ا

 ,CK | جعلي رم

 ق یقارشسالاو له لاب الا ا هک راه ر لدنالا ب رم الاو

 . ضرألا عاتم

¢ 

 . .ةيمالسإإلا اهميهافم نع فرحنت « ةراضحلا » تأدبو

 ( سلدنألا ىف ) ىومألا برغملاو ىسابعلا قرشملا ىف ةراضحلا هذه تعدبأ دقل ًاقح

 مدقتلاو « ةقئافلا ةعاربلاب دهشت « مويلا ىتح ةيقاب اهدم راثآ لازت ام ةرامعلا ىف حئادب

 و ۲ فرحا ىلإ اهحونج نكلو « مولعلا نم اهريغو ايجولونكتلاو ةسدنهلا ىف

 . هللا ليبس ىف داهحل ا تايضتقم نع ىسحلا عات ابو « ةرحالا نع ايندلا ةايلاب سانلا

 نم ةرثف دعب ةيمتحلا هجئاتن ىلإ إ ىدأ ًافارحنا ناك امنإ « ‹ مالس لا حور عم ريسي نکی مل

 . “" نامزلا

 ةرثك ىهامهادحإ « نايرخأ ناتنتف هلم اءزج ناكو -فرتلا اذه بحاص دقلو
 ءارمألاو ءافلخلا روصق نألم ىتاوللا « تاينغملا ىراوحلا » ىه ةيناثلاو « ىراوجلا
 . .راجتلا نم ءاينغألاو ءارزولاو

 ‹ هثادعأ نيبو هنيب ةمئاقلا بورحلا مكحب ىمالسإلا ملاعلا ىلع ىراوجلا تقفدت دقل
 حور كإف ‹نهدوجو ىف لصألا ةمالس عمو . قاوسألا ىف ةجئار ةراجت نحبصأو

 داسفلا ىلإو افرت فرتلا ىلإ فيضي نهدوجو تلعج عمتجملا تداس ىتلا فرتلا

 . لاملا ةنتفك نهتنتف تحبصأو . اداسف

 . ٤٥۷-٤٥۸ ص ٣ ج قباسلا عجرم ا )١(
 ىقب دقف «ةدحاو ةعفد تفرحنا اهنأ وأ تفرحنا دق ةراضحلا تالاجم لك نآ لاحلا ةعيبطب آله ىنعم سيل (۲)

 ىلع فارحنالا بلغ نيح  ةياهنلا ىف نكلو . ةيمالسإلا ميقلاب اظفتحم لظ هنأل -ءىجيس امك ریثک ريح

 . هللا ةئس بسح ىمتحلا رايهنالا عقو لصألا
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 روصق ىف هنبعل ىذلا ثيبخلا رودلا وه لاح ىأ ىلع نهرمأ نم ناك ام رطخأو
 نم روصقلا هذه تداس ىتلا «وهللا » حور نع الضفف .ءارزولاو ءارمألاو ءافلخل ا

 تاید وهب نهنیب ناک دقف ءاهيلاعمو رومألا تايدج نع اهباحصأ تلغشو ‹ نهدوجو

 ىف نهو ۔دقحلا اذه نم نقلطنيو «مالس إلا ىلع ثيبخ دقح ىلع نيوطني تاينارصنو

 مهتالكشم ماكحلا لغشت ىتلا سئاسدلاو تارماؤملاو نتفلا ةراثإ ىلإ _روصقلا لخاد
 لك اهب هسفن لغشي نأ ىغبني ىتلا ىربكلا مكحلا تايلوئسمو ةيعرلا ةسايس نع ةصاخل ا
 ! هللا ةعيرش قبطي ىذلا ملسملا مكاحلا نع الضف « مكحل اب مئاق

 رثكألا ةرهاظلا تدجو ‹«ةريفو دادعأب یراوحلا دوجو یفو «ماعلا فرتلا وج ىفو

 ««تاينغملا ىراوجلا » ةرهاظ بدألا خيرات ىف اهيلع قلطأ ىتلا ىهو ةيهلت رثكأو اداسفإ
 امف . . نيحلا كلذ ىف دئاسلا ماعلا وحلا عم اهراثا ىفو اهدوجو ىف ةيقطنم ةنتف تناكو

 رثكأ وهف ىثنأ نم ناك اذإو «برطلا نم ءزج ءانغلاو «روصقلا ىف احابم «برطلا » ماد

 ثحبلا ىه « عمتجملا كلذ ىف سان اهنم شيعتي «ةعانص » كانه تحبصأ دقف ءابارطإ
 هب نبرطي ام نهظيفحتو «هيلع نهبيردتو ءءانغلل حلاصلا توصلا تاوذ ىراوحلا نع

 وأ هتيب ىف برطلا تالفح ةرادإل نهبردم دنع نهب ظافتحالا وأ «نهعيب مث «لاجرلا

 . .نيهاللاو نيفرتملا روصق نم رصق ىف

 ام ابلاغو «هنودب وأ بارشلا عم «ليللا فصتنم دعب ام ىلإ ءاشعلا نم برطلا دتيو

 یف لوم وقیو هللا ليبس ىف داهجلا ركذ نعو مهبر ركذ نع سانلا یهلتیو ‹هعم لوکی

 !تالفحلا نم ديزملاو برطلا نم ديزملاب نوملحي اوماق نإ -حابصلا

 ! رايهنالا ثدحي نأ كلذ دعب امتح ناكو

 ىتحو «نامزلا نم نينرق نم رثكأ قرغتسا دقف .ةدحاو ةعفد ثدحي مل هنإ ةقيقح

 نأ ىغبني لماوع ةدعل كلذو « ضرألا نم لزي مل مالسإللا نإف ةلودلا تراهنا نيح

 . باسحلا ىف عضوت
 روصق ىف مث « الو ءارمألاو ءافلخلا روصق ىف ۔دادخب ۔ ةمصاعلا ىف داسفلا ادب دقل

 ءاوس سانلا بلغأ هركني ال ةمصاعلا ىف «ةيراس ةلمع » حبصأ ىتح «ةماع ءاينغألا

 ةرثأتم نكت مل ةيمالسإلا ضرألاةيقب نكلو . بيصن هيف مهل نكي مل مأ هيف اوكراش
 ىتلا ةيدحل اب مالسإلا سرامت لازت ام تناك اهنأل «رمألا ئداب ىف ىلحملا داسفلا اذهب

 . هللا نيدب ناهيلا اهيضتقي
 ةنس كلتو . .ىودعلاب ميلاقألا مصاوع ىلإ ةفالخلا ةمصاع نم دت داسفلا ذخأ مث
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 ىهنلاو فورعملاب رمألا نع سانلا سعاقتي نيح ضرألا ىف «رهظي » داسفلا لعجت ةينابر
 . ىسابعلا عمتجملا ىف اثداح ناكام وهو « ركنملا نع

 مهلعل اولمع ىذلا ضعب مهقيذيل سانلا ىديأ تبسك امب رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظ #
 (۱) هک نوعج ری

 . .رايهنالا ثدحي ىتح لصأتيو رشتني داسفلا لظي نوعجري ال نيحو
 اديدج اعاطق نيح لك لكأيو ‹« لصأتيو رشتني ۔ ناديم نم رثكأ ىف ۔داسفلا لظ دقو

 ىف سلدنآلا تراهنا امک ‹راتتلا دي ىلع ةيسابعلا ةلودلا تراهنا ىتح ‹ عمتجملا نم

 . نييبيلصلا دي ىلع برغلا
 . .لازي ام ایقاب ناک «مالسٍلا » نکلو

 عدبلاو ىصاعملا ريثأتب معن دامرلا اهالع . .سوفنلا ىف ةيح ةديقعلا ةوذج تناك
 نم رظعتنت . . ةيح اهنكلو « نيدلا ذحخأ ىف بجاولا دحلا نع فارصنالاو «تاركنملاو

 نإامو . .هيلإ اودوعت ىتح اورصنت نلو «هللا نع تدعتبا مكنأل نييبيلصلا مامأ متمزه
 ‹«ديدج نم ةوذحلا تلعتشا ىتح ! هامالسإاو : ةروهشملا هتحيص حيصي زطق ءاج

 اورصتناو ««نيطح » ةمقلا تناكو «ماشلاو رصم ىف نييبيلصلا ىلع نوملسملا رصتناو

 راتتلا لوحد وه «خيراتلا ىف مخض لوحت ءدب تناك یتلا «تولاج نیع ۱ یف راتتلا یلع

 !مالسإلا نع نيعفادملا بلصأ نم دنج ىلإ دعب اميف مهلوحتو «مالسإلا ىف مهسفنأ
 ةمألا » نكلو . حالصإلا اهموقي نأ نم دسفأ تناك اهنأل ةيسابعلا «ةلودلا » تراهنا

 ىتلا داسفلا رصانع لك نم مغرلا ىلع ريثك ريخب رخزت لازتام تناك ؛ةيمالسإلا
 ةلوج لثمعو ىرخأ نورق ةدع شيعت نأب ةنيمق تناكف « ىسابعلا مكحلا لالخ تبرست
 . خيراتلا ىف ةديدج

 «ةغلاب ةيشحوب نوملسملا درطو «سلدنألا ىف ةيمالسإإللا (ةلودلا » تراهناو

 هب ٽماق ىشحو بيذعت دعب ضرألا نم ةعقبلا كلت ىف دوجولا نم مالسإلا ىحملاو
 ناكم ىف دوجولا ىلإ تزرب نكلو . . نامزلا نم نيلماك نينرق ءاهز شيتفتلا مكاحم
 . نورق ةسمحخ ءاهز ضرألا ىف ةنكم تيقب ةيوق ةيتف ةديدج ةيمالسإ ةلود رخآ
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 ركذن نأ ىغبني ءاهيلعامو اهل اجب ةثلاثلا ةفالحلا ةلود نع ثدحتن نآ لبق نكلو

 هنإ لب « ةيسابعلا ةلودلا رايهنا دعب ايقاب لظو « ىسابعلا عمتجملا ىف ثدح رخأ افارحنا

 , ٤١[ ]مورلا ةروس (1)
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 ةيمالسإإلا ةمألا ةايح ىف ةريطخلا هراثآ هل تناكو ءاهدلوم ذنم ةديدحلا ةلودلا ىف لغلغت
 . ريخألا رصعلا ىف اهتاذ ةمألا كلت تراهنا ىتح

 نم «نيرهطتملا » نإف . . ىسابعلا عمتجملا ىشغ ىذلا فرتلل لعف در ةيفوصلا تأشن
 «نوجملاو فرتلا نم عمتجملا ىف ىرسي ىذلا داسفلا مهلاه نيذلا« حعمتجملا كلذ

 فارطأ اوعمجف «مهسفنأب اوجني نأ اودارأ «ةرخآلا نعو هللا ركذ نع فارصنالاو
 . هللا عم . . ةرهاط ةيقن ةايح اوشيعيل «دسافلا عمتجملا اذه نم اوللستو مهبايث

 ةينارصنو ةيدوهي- تاعفدو-راكفأ نم ةيفوصلا ىف لخد امع رظنلا فرصبو

 داسفلا لازتعا وه ناك ىلصأللا اهعفاد نأ ركنن نأ انب امف . . ةيكودنهو ةيسوجمو
 . ءاقنلاو ةراهطلا ثيح ىلإ صولخلاو ‹عمتجملا ىف ىراسلا

 عاتم نع عفرتلا ىلإ عوزنو - مالسإلا نم وهو -حورلا ةيكزت ىلإ عوزن اهيف ناك نئلف
 ةيبلس اهيف نإف -مالسإلا نم وهو ۔ةرحخآلا ركذ ىلإ عوزنو -مالسإلا نم وهو-ضرألا
 .مالس لا نم سيل ايندلا ةايحلل الامهإو مالس إلا نم تسيل ةيلازعناو

 بوره . .هتدلاجمو عقاولا ةهجاوم نم «بوره ١ ةيلمع اهتقيقح ىف ةيفوصلا نإ
 هللا نم برقلا «رعاشمب » ناسنأإلا هيف معني «نادجولا عنص نم !صاحخ ملاع» ىلإ

 !قيرطلا هل رصتخت ىتلا رعاشملا كلتب ءافتكا «لمعلا » نع دعقيف .اقح وأ امه

 ةليسولا ىلإ «لصاولا » ةجاح ام نكلو . . هللا نم برقلل ةليسو « لامعألا » نإ
 !؟ لعفلاب لصو دقو

 نع نودعقيامك «ايندلا ةايحلا عقاو ىف حدكلاو لمعلا نع ةيفوصلا دعقي كلذك
 مهيلإ ليخت ىتلا رعاشملا كلتب نوفتكيو ‹ ليبسلا ءاوس ىلإ هدرل فرحنملا عقاولا ةدلاجم

 الف . . هرون یف لوحباس ‹هترضح یف لوشئاع هيلإ نولصاو 0 هللا نم نوبيرق مهنأ

 1إ ءىش كلذ ءارو سيل هنأل ايش كلذ ءارو نوغتبپ

 . قيفي الو اهيف قرغيف ناسنإلا سح قرغتست نأ لعفلاب نكي رعاشم اهنإ
 بيردتلا نآ امكف . . بيجاعألا نم املاع ناسنإالل حتفي ىحورلا بيردتلا نإ مث

 بيردتلا نآامكو «ةردقلاو ةوقلا كلتب اعاتمتساو «ةردقو ةوق ناسنإلا ىطعي ىدسجل ا
 ةردقلا كلتب اعاتمتساو ‹«مهفلاو باعيتسالا ىلع ةردق هبسكيو نهذلا طشني ىلقعلا

 ءارو اح ايسناو ءاقارشإو ةيفافش ناسنإلا ىطعي ىحورلا بيردتلا كلذكف ‹كلذك
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 ىرغي هلك كلذب اعاتمتساو «دودح هدحت ال حيسف ملاع ىلإ ةيسحلا زجاوحلاو دودسلا

 !ديزملاب
 ! «ةبوبيغلا » كلت لبقي ال مالسأإلا نكلو

 . ضرألا ىف ةنيعم « ةمهمل » مالسإإلا ءاج دقل

 . 4 طقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنآو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل #

 ال هنآامك « ىنمتلا درج الو كلذ ىف ةبغرلا درجمب ىتأتي ال طسقلاب سانلا مايقو

 لذبي دهج نم دبال اغإ « ىنمتلا درجم الو ةبغرلا درجم اهلك ناسنإلا ةايح ىف ءىش متي
 . سوسحم عقاو ىلإ ةينمألا ليوحتو « ةبغرلا قيقحتل

 اهلك ةيرشبلا جارخإلل « لمعلا » ةيلوئسم هللا مهلمح نيذلا مه تاذلاب نوملسملاو

 : مهيلإ لزنملا باتكلا ىضتقم رونلا ىلإ تاملظلا نم
 . ١ 4.. رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرختل كيلإ هانلزنأ باتك «رلأ #
 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو #

 . ٩ ڭاديهش

 . 0« ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو #

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورسعملاب نورم أت «سانلل تجرخأ ةمآ ريخ متلك
 , 2 4 هللاب

 - ضرألا عقاو ىف نيدلا ةكرح ةصالخ وه ىذلا  ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو
 .ةايحلا نوئش لك نم ىباجيإ فقومو «ةايحلا عقاو ىف لذبي سوسحم دهج

 ! مالس إلا نيبو ةيفوصلا نيب قيرطلا قرفم انهو
 . ةيباجيإ ةهجاوم مالس لاو ٠ ىبلس لازعنا ةيفوصلا

 : ضرألا عاتم نع عفرتلا ىلإ ةحيرص ةوعد مالسإلا ىف
 ةصضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز #

 : لق . بآملا نسح هدنع هللاو ايندلا ةايحلا عاتم كلذ .ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو

 اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل مکلذ نم ريخب مسکئبنؤأ

 انل رفغاف انمآ اننإ انبر نولوقي نيذلا ءدابعلاب ريصب هللاو ءهللا نم ناوصضرو ةرهطم جاوزأو
 , 7 #رانلا باذع انقو انبونذ

 ١٤١[. ]ةرقبلا ةروس (۳) .[ ١ ]ميهاربإ ةرومس (۲) . [ ۲١ ]دیدحلا ةروس (1)

 . [٦۱-1٤۱]نارمع لآ ةروس (1) ' .[١۱۱]نارمع لآ ةروس ٠١٤[ . )٥( ]نارمع لآ ةروس )٤(
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 . ليلقلا لقأب هنم ءافتكالاو ضرألا عاتم نع عفرتلا ىلإ ةوعد كلذك ةيفوصلا ىفو

 عاتم نع عفرتلا اذه ةسرامن نم سفنلا ىف ةعمجتملا ةلئاهلا ةقاطلا قفنت ميف نكلو
 ؟ ضرألا

 ةيفوصلا ىفو « عقاولا ايند ىف «ايلعلا ميقلا » قيقحت ىف ةقاطلا قفنت مالسإإلا ىف

 نادجولا تاقارشإو حورلا تاحبس ىف ميقلا كلت قيقحت ىف قفنت

 عقاولا نمامهعفرتو ‹ عمتجلملاو درفلا حلصت . لعفلاب عقاولا حلصتامهادحإ

 لك هيف قلطنت ىذلا ىلعألا عقاولا ىلإ « ظيلغلا ىسحلا لاجملا ىف لثمتملا ىندألا
 ضرألا ةرامعو « ةفالحخلا ةمهمب مايقلل « هحورو هلقعو هدسج : ناسنإإلا تاقاط

 ىتلاو « عساولا لماشلا اهانعمب « ةدابعلا » ةقيقح ىه ىتلا < ىنابرلا حهنملا ىضتقمب

 . ناسنإلل ىلعألا نايكلا اهقيقحشب ققحتي

 ىف هنع لزعنتو « هحالصإل ضرعتت ال « ءوس نم هيف ام لكب عقاولا كرتت ىرحخألاو
 بناحجلا وه بناوحلا نم بناج ىف حجنت دق ةلواحم « تاذلا حالصإإل ةلواحم

 هتيعقاو هدقفتو « هل هقلخو هيلع هللا هقلخ ىذلا هنزاوت ناسنإلا دقفت اهنكلو ىح ورلا

 اهنم عزنت ‹ ضرألا نم ةعساو ةعطق رامشتسا اهب نكه ةنماك ةقاط نأ ول تيأرأ

 دورولاو « راجشألاو لوقبلا اهيف تبنتستو « اهيقستو اهثرحتو « ةراضلا اهشئاشح
 ىف تقفنأ « اهتابيطب اوعتمتسيو سانلا نم ةعومجم اهتليصح نم شيعيل « راهزألاو

 ىوأيو تارشحلاو شئاشحلا هيف رشتنتل اهرئاس كرتو « ضرألا نم لزعنم نكر ثرح
 . قافآلا ذاذش هيلإ

 ! ؟ حالصإلا نع دهجلل فرص ىأو . . ةقاطلل ديدبت ىأ

 ! اهزك رتو اهعمجت اهنآ تنظ نإو ةيرشبلا ةقاطلا ديدبت ىف ةيفوصلا لثم كلذ

 موقت اهنأ تنظ نإو ةيرشبلا ةايحلا حالصإ نع دهجلا فرص ىف اهلثم كلذو

 ! حالصإلاب

 نوحبسي :  ةكتثالملا ةقيرط ىلع هللا دبعي نأ عيطتسي نل لعف امهم ۔ناسنإلا نإ
 . 4 نورتفي ال راهنلاو ليللا

 الإو « ةكثالملا ةقيرط ىلع هللا دبعي نأ ناسنإلا فلكي مل هتمحرو هتمكح نم هللاو

 )١( ]ءايبنأالا ةروس . ۲ [
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 رومأب لغشني ركف الو « عزني ىنيط دسج الہ افافش ارون « ءدبلا ذنم اكلم هقلخ
 . ةايحلا

 نم ةخفن هنو ضرألا نيط نم ةضبق ترق نم هقلخ دقو « هنامح رو هتمکح نم « هنکلو

 ةقيلط احورو «ريكفتلاب لغشني القعو «ةبغرلاب كرحتي ادسج هل لعجو <« هللا حور
 تادامجلاو تاوامجعلاو « ةيحان نم ةكئالملا ريغ صاخ عون نم ةدابع هفلك «فرفرت
 لک لعجو .هحورو هلقعو هدسج :هلک هنایک اهیف عمتجی ةدابع . ىرحخأ ةيحان نم

 فكلذہ هجوت اذإ «ةدابع هحور طاشن لکو «ةدابع هلقع طاشن لکو « ةدابع هدسج طاشن

 : هللا لزنأ ا هيف مزتلاو هللا ىلإ هلك

 . 4 ..هل كيرش ال «نيملاعلا بر هلل ىتامنو یایحمو «یکسنو یتالص نإ لق #

 . هللا ءاضرب اهردجأو ءهللا ىلإ اهبرقأو ءهتالاح ىلعأ ىف وهف كلذ لعفي نيحو

 . ةو دمحم «هللا هقلخ رشب مظعأ «هلل دبع دبعأ وه انليلدو

 نع بغر نمف ءاسنلا جوزتآو «مانآو موقآو ءرطفأو موصأ ىنكلو « هلل مكدبعأ ىنإ ا7

 . ") «ینم سيلف یتتس

 !؟ هللا لوسر دمحم نم هلل دبع هنآ معزي نأ صنلا اذه دعب ۔ رشب عيطتسي له

 ةشئاع هل لوقتف «ناتفيرشلا هامدق مروتت ىتح دہعتي ناک دقف «هبر عم هتولح امأف

 ًادبع نوكأ الفأ :قامعألا ىلإ ةدابعلا ىف لصارلا دباعلا ةلرق هب لرقيف .رحأت
 . 7! ؟اروکش

 ؟ ة5 ناک فیکف . . كلذ عمو

 . . ضرألا اهتفرع ةيباجيإ ةقاط ربكأ ناك

 ناوضر هباحصأ ةيبرت ىف . هللا ليبس ىف لاتقلا ىف .ةوعدلا لاجم ىف داهجلا ىف
 ءاشنإ ىف .هاجتا لك ىف ةيباجيإ تاقاطو «هاجتا لك ىف ايلع الشم اونوكيل مهيلع هللا

 ةمأ ريخ منك :  هلوقب هناحبس دوجولا ىلإ اهجرخمو اهقلاخ اهل دهش ىتلا «ةمألا»
 «ةلودلا » نوئش ميظنت ىف . ضرألا ىف ىنابرلا لدحلا ةماقإ ىف . ““ (سادلل تجرخأ

 . هيلع قفتم (۲) . ٠١۲-١١۳[ ]ماعنألا ةروس (1)
 . 1١١[ ]نارمع لآ ةروس )٤( . هيلع قفتم (۳)
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 همايق بناج ىلإ . . ةيركفلاو ةيحورلاو ةيقلخلاو ةيبرحلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 . خلإ . . نهميلعتو نههيجوتو نهتلافكو هتانبو هتاجوز ةياعرو لَ ةصافلسا هتايح رومأب

 نيدلا اذهل ةيعقاولا ةمجرتلا وهو « ةعاسلا مايق ىلإ نيملسملا ةوسأ وه الاب لوسرلاو
 . هروص ىلعأ یف

 هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل ™

 0۱ ها ریثک

 یسأتت ال اذاملف . .اريثك هللا ركذتو رخآلا مويلاو هللا وجرت اهنإ لوقت ةيفوصلاو

 ءاضقلاو همدهل ئيسلا عقاولل هتهباجمو « هتيعقاوو هتيلعافو هتيباجيإ ىف ةا هللا لوسرب

 . !٩ ؟هنم الدب حيحصلا عقاولا ءاشنإو « هيلع

 عم ضرألا عاتم ىف «دهزا انه .ةلزع كانهو ةهجاوم انه . ةيبلس كانهو ةيباجيإ انه

 . لكوتلا نم الدب لكاوتلا اشدي ةيفوصلا عمو

 : ناي الاب اطوبرم نآرقلا یف هرکذ ددرت دقو « نالا ميمص نم هللا ىلع لكوتلا

 . " (نونمؤملا لك و تيلف هللا ىلعو ل

 یلعو اناهإ مهتداز هتایآ مهيلع تیلت اذإو «مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امن إ#

 ٩ هنولکوتي مهبر

 ذاختا عم نمؤملا هب موقي «ةعفاد ةيباجيإ ةقاط هللا نيد ىف ءىش لكك لك و تلا نكلو

 . بابسألا

 . () هللا ىلع لك وتف تمزع اذإف #

 ىضتقت ۔ةيركلا ةيآلا هتبسانمب تدرو ىذلا وهو «ةصاح لاتقلا نأش ىف ةيزعلاو

 . بابسألا ذاختاو ةدعلا دادعإ

 )١( بازح ألا ةروس 1 ۲١[ .

 ) )۲ىف مالس لا اورشنو «هللا ليبس ىف نيدهاجم اوناك ةيفوصلا ىلإ نومتني نع اريثك نأ انه ركذن نأ ىغبني

 ةيفوصلا ىلإ اومتنا نإو ةقيقحلا ىف داهز ءالؤهو «مهريغ اهيلإ لصي مل ايسآو ايقيرفأ ىف ضرألا نم عاقب
 ةيفوصلا نع انه هلوقن ام لك مهيلع قبطني ال ءالؤهو . لكشلا ثيح نم .

 )۳( 1نارمع لآ ةروس ۱١١[ . )٤( لافنألا ةروس ]۲[ . )٥( 1نارمع لآ ةروس ٠١۹[ .
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 ىف ءىش لكك وهف «لكوت هنإ هلع لوقتو ةيفوصلا هسرامت ىذلا لكاوتلا امأ

 .هللا ىلع لكوتلاب ةعرذتم بابسألا ذاختا نع سعاقتت « ةلطعم ةيبلس ةروص - ةيفوصلا

 ةعفاد ةيباجيإ ةديقع نم اهلوحو « ردقلاو ءاضقلا ةديقع نم اريثك لكارتلا دسفأ دقل

 . رييغتلا ةلواحم مدعو عقاولاب ىبلسلا ءاضرلا ىلإو ‹ ةلذخعم ةييلس ةديقع ىلإ

 وه ءانل هللا بتك ام الإ انبيصي نل لق # مهيلع هللا ناوضر لوألا ليجلا مّلعي هللا ناك
 . “' & نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو انالوم

 هللا دنع ردقملا ردقلا وه انإ « مهلتقي ىذلا وه لاتقلا ىلإ مهباهذ سيل هنآ نوملعيف

 . لاتقلل مهتوق لكب نوعفدنيف ءاوناك امنيآ مهبيصي ىذلا وه

 ام مهل اودعأو .نوزجعي ال مهنإ ءاوقبس اورفك نيذلا نبسحي الو : مهملعي ناكو

 . (... مکودعو هللا ودع هب نوبهرت لیخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا

 نيدلا اذه مده ىف مهاعسم رافكلل ققحي نل هللا نأ ادكؤم اًينيقي املع نوملعيف

 «ةوق نم اوعاطتسا ام نودعي كلذ عمو « ضرألا ىف هنيدل نكميس لب «هيلع ءاضقلاو

 هليدل نكميس هللا مادام :مهسفنأل نولوقي الو «بابسألا نوذختيو دهجلا نولذبي ىأ

 دنع نم وه : لق !؟اذه ینآ متلق اھیلثم متبصآ دق ةبیصم مكتباصأ الو : مهملعپ ناکو

 . °" «... هللا نذإبف ناعمحلا ىقتلا موي مكباصأ امو .ریدق ءىش لک ىلع هللا نإ .مکسفنأ

 نيح مهلامعأ نع مهتيلوئسم نم مهيلخي ال هللا نم ردقب رمألا عوقو نأ نوملعيف
 . ريدقتلا نوئيسي وأ ن وئطخپ

 اونسحأ نيذلل «حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا :  مهملعي ناكو

 مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا «ميظع رجأ اوقتاو مهنم

 . ) ... ليكولا معنو هللا انبسح : اولاقو اناميإ

 اهيف دوعقلاو ةيزهلل مالستس الا هانعم سيل ةيزهلاب هللا ردق عوقو نأ نوملعتيف

 لكوتلا عم عقاولا اذه رييغتل ىباجيإللا ىعسلا اهانعم امنإ « هللا دنع نم ردق اهنأ ةجحب

 0. . ديدج ردقب لوألا ردقلا رييغت ءاجر هللا ىلع

 )١( ةبوتلا ةروس ]٠١[ . ) )۲لافنألا ةروس ] ٥۹-°٦[ .
 )۳( ]نارمع لآ ةروس ۱٦٥.۱١٦[ . )٤( [1۷۳-۔۱۷۲ ]نارمع لآ ةروس .
 )٥( باتك نم « ردقلاو ءاضقلا موهفم » لصف تئش نإ رظنا ١ ححصت نأ ىغبني ميهافم « .
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 . مامألا ىلإ ةكرحم ةعفاد ةوق لئاوألا نيملسملا ةايح ىف ردقلا ةديقع تناك هلك كلذبو

 نأ ةجحب بابسألاب ذخألا نع ادوعق . . كلذ ريغ ىلإ اهلوح ةيفوصلا لكاوت نكلو
 دق هنم عقو ام نأ ةجحب هلمع نع ناسنإلا ةيلوئسم نع ايلختو !«كيتأي فوس كلام »

 وأ لذ وأ رقف وأ زجع وأ ضرم نم ئيسلا عقاولا رييغت نع ادوعقو ! هللا نم ردقب عقو

 !! ناكل كلذ ريغ هللا ءاش ولو هللا نم ردقب الإ ثدح ام هنآ ةجحب ميض

 ةنوعلم ايندلا نأ ةجحبب ضرألا ريمعت نع دوعقلا أشني كلذك ةيفوصلا عمو

 وجنپ یکل » فافكلا ةشيع ايندلا هذه ىف هبسح ناسنإلا نأو ا ةرخآلا وه هيلع لوعملاو

 | ةرخآلل ادادعتسا هحور ةيكزتل غرفي ىكلو ايندلاب قلعتلا نم هح ورب

 ةوعد ىه ايندلاب «قلعتلا » مدعو ‹«ضرألا عاتم نم للقتلا ىلإ ةوعدلا نأ كش الو

 نع فارصنالا نكلو . لبق نم هيلإ انرشأ ىذلا «دهزلا » وه اذهو ءةليصأ ةيمالسإ

 .ايندلا ةايلاب قلعتلا مدع نع ةفلتخمو ةلصفنم ةيضق ضرألا ةرامع

 تابغر ةروص ىف طاشنلاو لمعلا ىلإ عفاود ةيرشبلا سغنلا ىف هللا بكر دقل

 :ناسنإلا ىلع ةرطيس اهدشأ وأ اهمهأ ةيركلا ةيآلا تزربأ تاوهشو

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز #

 . (*) هثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو

 .. ثبعلا نع هللا ىلاعت ءاثبع عفاودلا هذه هللا قلخي ملو

 . . حورلا ةيكزت ةجحب هبناج نم ناسنإلا اهلتقيل اهقلخي ملو

 قلخ ىتلا ةفالخلا نم ءزج ىه ىتلا «٠ ضرألا ةرامعل  هعفدتل وأ هنيعتل اهقلح اغإ

 :اهلجآ نم ناسلإللا هللا

 . " « ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو #

 . ") «اهيف مكر معتساو ضرألا نم مكأشنأ وه

 مزتلي ملو طوشلا رخآ ىلإ اهعم ىضم اذإ ناسنإلل ةكلهم تاوهشلا هذه نأ حيحص

 كلت . * «اهودتعت الف هللا دودح كلت # : اهنع لاقو < هللا اهمسر ىتلا «دودحلاب »

 . )٥( ياه وبرقت الف هللا دودح

 ۳١[. ]ةرقىلا ةروس (۲) . [1٤۱نارمع لآ ةروس )١(

 . [۲۲۹ ]ةرقبلا ةروس )٤( . [1¥ ]دوه ةروس (۳)

 )٥( ]ةرقبلا ةروس ٠۱۸۷[ .



 لقعلا اهنم « عفاودلا كلت عافدنا طبضت طباوض ةيرشيلا سفنلا ىف هللا قلح كلذل

 :امهدحأ رايتخا ىلع ةردقلاو نيقيرطلا ةفرعمو « ةطباضلا ةدارإلاو

 نم باخ دقو ءاهاكز نم حلفأ دق ءاهاوقتو اهروجف اهمهلأف ءاهاوس امو سفنوإ)
 , (۱) هگاهاسد

 . ١ #نيدجنلا هانيدهو #

 . "4 اروفك امإو اركاش ام لیبسلا هانیده انإ #

 طبض ىف هل انيعم كلذ نوكيل «ءازجلاو باسحلاو ثعبلاو ء«ةرخآلاب ناسنإللا ركذ مث
 اهلخاد ىف نأ هناحبس ملعي ىتلاو «هللا اهمسر ىتلا دودحلاب اهيف مازتلالاو هتاوهش

 سفنلا عفري ىذلا وه اهب مازتلالا نأ كلذك هناحبس ملعيو «حالفلاو نامألاو نمألا

 . . ىئابرلا جهنلا ىضتقب ضرألا ةرامع ىلع اهنيعيو ءاهرهطيو ةيرشبلا

 ىلإ ىعست ةيفوصلا نإف ‹ ةطقنلا هذه ىف ىنابرلا جهنملا حوضو نم مغرلا ىلعو

 ايندلا ةايحلا «لامهإ » ىلإ وعدتو ءاهطبضو اهبيذهت نم الدب ةيرشبلا عفاودلا «لتق»
 . هتاضرم ءاغتباو هللا ىلإ برقتلا ةجحبب

 وأ ملاع وأ هللا ركذ الإ اهيفام نوعلمو ةنوعلم ايندلا » : ب هلوقب نولدتسي
 . 0 لى

 . *) «رورغلا عاتم » اهنإ اهنع لاقو لزنملا هباتك ىف ايندلا مذ هللا نأبو

 . .اهل نعل وأ ايندلل مذ ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو يركلا نآرقلا ىف درو هنآ كشالو
 وأ ۔ مذت ایندلا نأ حوضوب انل فشکت مذلا اذه لثم هيف درو یذلا قايسلا ةعجارم نكلو

 وأ «هب رفكلا ىلإ هعفدتو هللاب ناإلا نع ناسنإلا دصت نيح «نثا نيلاجم ىف  نعلت
 : هللا ليبس ىف داهحلا نع هدصت

 رفكلاب حرش نم نكلو - نایإلاب نئمطم هبلقو هرکأ نم الإ - نام دعب هللاب رفک نم #
 ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنآأب كلذ .ميظع باذع مهلو هللا نم بضغ مهيلعف اردص
 . ()« نيرفاكلا موقلا ىدهي ال هللاو «ةرخآلا

 اهومتفرتقا لاومأو مكتريشصعو مكجاوزأو مكناوخإو مک ڙانبأو مکۋابآ ناک نإ لق #

 , [۳ ]| ناسناللا ةروس () . ٠١[ ]دلبلا ةروس (۲) .[١٠-۔۷ ] سمشلا ةروس )١(

 . ]٠١١۷.٠١١[ لحلا ةروس ]۱۸١[. )١( نارمع لآ ةروس (0) .ةجام نباو ىذمرتلا هاور )٤(

 ۳٦



 «هلیبس یف داسهجو هلوسرو هللا نم مکیلإ بحأ ءاهنوضرت نکاسمو اهداسك نوشخت ةراجتو

 . )١( «نيقسافلا موقلا ىدهي ال هللاو «هرمأب هللا یتآی یتح اوصبرتف

 نعدصت ال تمادام « ةنوعلم الو ةمومذم ايندلا تسيلف نيلاجملا نيذه ريغ ىف امأ
 . هللا ليبس ىف داهحلا وأ هللاب ناهيإلا

 ىف اونمآ نیذلل یه : لق ؟قزرلا نم تابیطلاو هدابعل جرخآ یتلا هللا ةنيز مرح نم : لق #
 . " # ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا

 . " «ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف غتباو#

 هيلع زكر ىذلا ىنعملا وه اذهو .هللا ةيصعم ىلإ ىدؤي ايندلاب قلعتلا نأ حيحص
 ةهج نم سفنلا لتق نكلو .هلجأ نم ةنوعلم ايندلا اولعجو «زيكرتلا دشأ نويفوصلا
 رمألا نع دوعقلا ىه «رخآ عون نم ةيصعم ىف عقوي ةيصحملا ىف عوقولا ةفاخم ىرحأ
 ةرامع نعو ءةقاهزإ ىلع لمعلاو لطابلا ةدلاجم نعو ‹ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا وهو ‹«لقحلااذه ىف ناسنأإلا لمعي نيحو

 حقت مث «ىنابرلا جهنملا ىضتقب ضرألا ةرامعو ءايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل داهجلاو
 دهاجيو اهنع هللا رفغتسي مث ءاهب حجبتم الو اهل دمعتم ريغ ىصاعمل او ءاطحخألا هنم
 : هيف هللا لاق ىذلا وه كلذف ءاهيف عقي ال ىكل

 رفغي نمو - مهبونذل اورفغتس اف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو ل

 مهبر نم ةرفغم مهؤازج كئلوأ . نوملعي مهو اولعفام ىلع اورصي ملو هللا الإ بولا
 . ١ & نيلماعلا رجأ معنو .اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو

 : هک هللا لوسر هيف لاقو

 هللا نورفختسيف نوبنذي موقب ءاجو مكب هللا بهذل اوبنذت مل ول هديب ىسفن ىذلاو »

 , °«! مهل هللا رفغيف

 دقف «ءىش اهنم عقي الف ءايشألاب ةءولمم ةلس كسأر قوف لمحتو انكاس سلجت نيحو

 لمحت تنأو كرحتت نأ ةعاربلا امنإ !ةعاربلا ىه هذه تسيلو ! كنم ةبولطملا ةكرحلا

 . ١[ ] فارعألا ةروس (۲) . ٤[ ]ةبوتلا ةروس (1)

 . [١۱۳۔ ۱۳١ ]نارمع لآ ةروس )٤( .[۷۷ ]1 صصقلا ةروس (۳)

 . ملسم هجرخأ ()
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 تعرسأ ءىش اهنم طقاست نإف . ءىش اهنم طقسي الأ ادهاج لواحتو كسار ىلع ةلسلا

 . ريسملا تدواعو ةلسلا ىف هتداعإ ىلإ

 وهو ضرألا بكانم ىف ريسلاب هرمأ مث ةنامألا هلمح .ناسنإلا هللا قلح اذه لثملو

 ‹طسقلاب سانلا موقي ىكل دهاجيو «ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي ءةنامألا لمحي

 نم كلذ ءانثأ ىف عقي ام رفغي هنأ ناسنإلا فعض ملعي وهو یلاعتو هناحبس هتمحر

 بولطملا «جاتنإلا » متيف «بوتيو رفختسي ماد امو ءاهيلع رصي ال دبعلا مادام بونذلا

 سيلف < قلازملا بنت ةجحب نكمعم قاطن قيضأ ىف هرصح وأ ؛ جاتنإلا نع دوعقلا امأ

 . . هللا هب رمأ ىذلا وه

 - فافحلا قاطن وهو  نکكمم قاطن قيصض أ ىف حاتنإلا صح نإف ىرحخأ ةهج نمو

 ىف هقفنت ىذلا «ضئافلا » اهيدل لعجي الو «فافكلا ةلاح ىف شيعت اهلك ةلودلا لعجي
 . «ضرألا ىف نيكمتلا » تابلطتم

 : نينمؤملل هللا ةبه ضرألا ىف نيكمتلا نإ

 فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 ءانمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ننكميلو «مهلبق نم نيذلا
 . ') ڳانیش یب نوکرشب ال یتنودبعی

 . . فیلاکت هل نکلو

 ىضتفملا امهو «هدحو هتعيرش ميكحتو «كيرش الب هدحو هللا ةدابع بناج ىلإف

 : ةيدامو ةيسح فيلاكت كانهف « حيحصلا نايوال ىلمعلا

 نیرخآو «مکودعو هللا ودع هب نوبهرت لیځلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو #

 ال متنأو مكيلإ فوي هللا ليبس ىف ءىش نم اوقفنت امو «مهملعي هللا «مهنوملعت ال مهنود نم

 . “" #نوملظت

 فيكف «فافكلا دودح ىف الإ اوجتني ملو ‹ فافكلا ةشيع سانلا عومجم شاع اذإف

 ال ىتلا ةوقلا كلت ءهللا ءادعأ باهرإل ةرق نم تعاطتسا ام دعت نأ ةملسملا ةلودلل

 !؟اهب الإ ضرألا ىف نكمتلا رمتسي
 متي ىتلا ةلداعملا ىه هذهو . . ليلقلا كالهتسالاو ريفولا جاتنإلا ىلإ رمألا جاتحي اغإ

 . ٦١[ ]لاغنألا ةروس (۲) , ٥٥١[ ]أ رونلا ةروس (1)
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 ليلقلا كالهتسالا ردق ىلع ليلقلا جاتنإلا امأ . هيلع ةظفاحملاو ضرألا ىف نيكمتلا اهب

 كرحي فعضلاو «فعضلا ىلإ ىدؤي ىذلا رقفلا «ةمألا عومجم رقف ىلإ الإ ىدؤي الف

 . ضاضقنالل ةحناسلا ةصرفلا نورظتني نيذلا ءادعألا ةوهش

 اوكزيل-هنع نولزعنيو عمتجملا نورهطتملا لزتعي نيحف ءهلك كلذ بناج ىلإو

 | ؟هیف

 ! ؟ضارتعا الو لخدت نود لمعلاب اودرفني نأ نيدسافلل اعجشم ةلزعلا هذه تسيلأ

 ‹ركنملا نع اوهنيو فورعملاب اورمأي نأ ۾ نيرهطتملا كئلوأل لوألا بجاولا ناك امديب

 ! ؟4ب هلوسرو هللا مهرمآ امك ارصأ هيلع هورصأيو ارطأ قحا ىلع مکاحلا اورطأیو

 ىف حبصي نآ دح ىلإ دیرملا سح یف خیشلا مخضت اهلك رومألا ہذه ىلإ فیضأ اذإف
 ةطساو لك ىغليل مالسإلا هيف ءاج ىذلا تقولا ىف «هللا نيبو هنيب ةطساو رمألا ةقيقح

 ‹هللاب رشابملا لاصتالا نع هقوعي ديق لك نم ىرشبلا بلقلا ررحيو «برلاو دبعلا نيب
 ىنإف ىنع یدابع كلآس اذإو # : سانلل هميلعت نم نوكيو «كيرش الب هدحو هللا ةدابعو

 . '(نودشري مهلعل ىب اونمؤیلو ىل اوبیجتسیلف ءناعد اذ عادلا ةوعد بيج بيرق

 «مالسإلا لصأ نع ةيفوصلا فرحنت مك انلادب دقف قبس ام لك ىلإ اذه فيضأ اذإ

 نكلو «مالسأإلا نم اهتاذ ىه ةياغ قيقحت ليبس ىف «هنم سيل ام هيلإ فيضت مكو

 . . قيرطلا اذه ريغ ىنابرلا اهقيرط

 الجد تراص اذإ فیکف ‹ةصلخللا ةقداصلا «ةفيظنلا ( ةيفوصلا عم هلك اذهو

 ! ؟تافارخو اجیرهتو

 ناك نم-نيديرملا وأ خويشلا خيرات ءاوس ۔ةيفوصلا خيرات ىف كانه نأ كش الو

 نع ایهانو فورعلابارمآ ءهمدو هلا هللا لیبس یف ادهاجم ؛مالسالا میلامت الماع

 مهيلع قبطني ال - لبق نم انرشأ امك ۔ءالڙهف . . ضرألا ىف هللا نيدل ًآرشان «ركنلا

 . ةيفوصلاب اوقحلأ نإو داهز ةقيقحلا ىف مه اغنإو «ةفرحنملا ةيفوصلا مكح

 تناك ةيبلغألا نأو «فوصتلا خيرات ىف ةلق ءالؤه نأ كلذك هيف كشال ىذلا نكلو

 .ةايخلا بكر نع ةلزع ىف مهسفنأ ةيكزت ىلإ نوعسي نيذلا « نيلزعنملا نييبلسلا كئلوآ نم
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 افارحنا هدجنسف فارحنا نم اهيف ثدح ام ىدم موقنل ةيساہعلا ةرتفلا ىلإ اندع اذإ

 . نيدلااذه تالاجم نم ريثك یف . . كش الو امخض

 «ةعمتجم تافارحنأالا هذه ةأطو نم ةيسابعلا ةلودلا راهنت نأ انلق امك ايعيبط ناكو

 بعلو «روصقلا هيف تقرغ ىذلا فرتلاك ءاهناكرآ ضيوقتل هدحو ىفكي ام اهنيب نمو
 . .ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا فعضو «تارماؤملاو سئاسدلاو «ناطلسلاب ءالحخدلا
 ءابجع ةلودلا رايهنا نكي ملف ىرحألا تافارحنالا نم هاندرس ام كلذ ىلإ عمتجا اذإف

 . ضارمأ نم هلمحت ام لكب كلذ نم رثكأ رمتست نأ بجعلا ناك اغنإ

 ولو ادحأ ىباحت ال ىتلا ننسلا . . ةيرشبلا ةايحلا ىف هللا ننسل اقيقحت رايهنالا ءاجو

 ! (هللا لوسر دمحم هللا الإ هلال ) هناسلپ لاق

 ةيفح ةوعدب اوءاج دق ةيسابعلا ةلودلاب اوح-اطآ نيذلا راتتلا نوك نع رظنلا فرصبو

 نيذلا ء«دادغب ىف نينطاقلا دوهيلا نمو ءاهتاذ ةيسابعلا ةلودلا ىف ىعيش ريزو نم ةرمآتم
 ءامد نم رمحأ اموي نيعبرأ رهنلا ىرج امنيب ءاهيف راتتلا دوجو ةليط ءوسب اوسي مل
 . راتتلا مهحبذ نيذلا نيملسلا

 اهن ول ةلودلا ىلع ىضقي نأ رمألا اذه لمل ناك امف « ةقيقحلا هذه نع رظنلا فرصب
 ةرقلا دادعإب رمأت ىتلا هللا رماوأب ةمزتلم ء«ةملسملا ةلودلل ىخبني امك اهسفنل ةيعاو
 : مالسٍوال نوديکي نمم ةناطب داخلا مدعب رمأتو ءهللا ءادعأ باهر

 دق «متنع ام اودو ءالابخ مكنولأي ال مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأيڑ#
 متنك نإ تايآلا مكل انيب دق .ربكأ مهرودص ىفخت بت امو مههاوفأ نم ءاضغبل بلا تدب

 , 4 نولقعت

 . " يديبعلل مالظب كبر امو#

 مغر «ةيمالسإلا ةمألا » ةياهن وه نكي مل راضوأ نم لمح اب ةلودلا رايهنا نكلو
 اهقلطأ ىتلا ةلئاهلا ةيويحلا ةعفدلا نأل :الوآ «راضوألا هذه ىف .ردقب ولو ۔اهكارتشا
 ةيح لازت ام تناك ةديقعلا نأل : ًايناثو «تدفنتسا دق نكت مل ةمألا هذه ىف مالسإلا
 نم ةوذجلا لعتشتل دامرلااهنع خفني نم طقف رظتنت تناكف «دامرلااهالع نإو

 .دیدج

 لكب ةينامثعلا ةلودلا روهظ ىف ةيمالسإلا ةمألا ةيويحو مالسإللا ةيويح تدبت دقو
 .ديدج دلوم وأ ةمألل ديدج ثعب اهنأك اهتیویح لکو اھتوق
 . ٤٦[ ] تلصف ةروس (۲) . [۱۱۸ ] نارمع لآ ةروس (1)
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 مأ ؟ةورذلا دهع ىف لوألا دلوملا عون نم ادلوم وأ ءايفاص اشعب ناك له . . نكلو

 !؟ راضوألا نم اهيف انماك ناك ام «ةمألا ١ راضوآ نم هعم لمح

 وک ډک ډل

 ليبس ىف لاومألاو ءامدلا لذبو «نيدلا اذه ةمدحخ ىف ةبغرلا قدص ثيح نم امأف

 ىف مهدهج ناكو «مهيلع هللا ناوضر نيعباتلا ةبترم نع لقيال نم مهيف دج انإف كلذ
 ىلع ةرم لوأ ةينيطنطسقلا حتف اولواح نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا دهجل ادادتمأ ةقيقحلا

 . نييومألا دهع
 اوحتفو ءاولغوتام ةيبيلصل | ابوروا یف اولغوت مهنآ هللا نازيم یف مهیفکب رو

 . نييالملا تارشعب مالسإإلا ىف سانلا لخدف «بولقو ضارأ نم اوحتف ام مالسإلل

 ةسمخ نييبيلصلا تاراغ نم ىمالسإإلا ملاعلا اومح مهن هللا نازيم ىف ۔ مهيفكيو

 تيب ىلع ءاليتسالل قرشلا وحن ىرحأ ةرم اوهجتي نأ اوءرجي ملف ءةيلاوتم نورق
 .دوجولا نم ةينامثعلا ةلودلا تلاز ىتح ةرم لو اولعف امك سدقللا

 ةيدوهيلا ةلودلا مايق اوعنم دق عزنلا ىف مهو ىتح مهنآ هللا نازيم ىف مهيفكيو
 نأ دعب الإ مهتلود ةماقإل عمجتلا نم قافآلا ذاذش نكمتي ملو «مالسإلا ضرأ ىلع
 .دوجولا نم ةفالخلا ةلود تلاز

 ىف كلذك مهل بسحي ام «نيدلا اذه ةلمح نم ءاملعللو «ملعلل مهمارتحا نأ امك
 . هللا نازيم

 ءاوس ةريطخ تافارحنا دوجو ىفنيال هللا نازيم ىف هتماخض ىلع ۔ هلک اذه نکلو

 . مايألا رورم ىلع ةئيسلا اهرامث تتآ . .ةلودلا لظ ىف ةمألا ةايح ىف وأ «ةلودلا ىف

 . برعتست مل ةفالخلل ةلود لو هذه تناك دقل

 داجلا لمعلاو «ةهيزعلا قدصو صالحخإلا عم ءرمألاًادبم ىف رثؤي كلذ نكي ملو
 ناك ىذلا قزمتلا نم هيمحت ةدحوم ةيوق ةدايق تحت هعضوو « ىمالسأإلا ملاعلا ديح-ونل

 .ةيسابعلا ةلودلا رخاوأ ىف هيناعي

 ةعست ةليط لظ ىذلا « ىبرعلا بعشلا سحأ ذإ «رثؤي راص مايألا رم ىلع هنكلو
 ريغب هنوبطاخي هماكحو «ةلزعلا نم نولب «ضبانلا مالسإإلا بلق وه لقألا ىلع نورق

 فورظلا ىلاوت عم ديازتت ةلزعلا هذه تلظو . .مالسأإلا اهب لزن ىتلا ةغللا ريغبو «هتخل

 مسج قيزغت نم نوركاملا ءادعألا نكمت ىتح «ةينامثعلا ةلودلاب تطاحأ ىتلا ةيسايسلا

٤١ 



 ىف -ثبخب ۔اهومدختسا ىتلا تاودألا نم «برعلا»و «كرتلا » ةيضق تناكو «ةمألا
 . قيزمتلا

 ‹ نيدلإ اذه اهب لزن ىتلا ةغللاب تملكتو «تبرعتسا دق ةفالخلا ةلود نأ انروصت ولو

 ثبع ةمواقم ىلع ردقأو ىوقأ حبصت تناك ةلودلا لخاد ةدحولا لماوع نآ كش الف
 نم نيدلا اذه قئاقحب ةحيحصلا ةفرعملا نم ةيبرعلا ملعت هحيتي امع الضف . نيثباعلا

 ةجاح ىف امهالك ةماعلاو ماكحلا ناك امم ةا هلوسر ةنسو هللا باتك ‹ةرشابملا هرداصم

 . نيدلا اذه لوح ةيكرتلاب الصأ فلآ امو « ةيكرتلا ىلإ مجرت ام لك نم مغرلا ىلع « هيلإ

 لصي ىذلا دئازلا «مزحلا » نم عون -ةيركسعلا لودلا ىف نأشلا وه امك ناك مث
 . دادبتسالا دح ىلإ انايحأ

 مهالتو نويومألا هب أدب «لبق نم عقودق ىسايسلا دادبتسالا نأ كش الو
 طح نع اهب داحو « «ضوضعلا كلملا » اهبكترا ىتلا تافارحنألا نم ناكو «نويسابعلا

 .هروص عورأ ىف ىنابرلا لدعلا قيبطتب اهلظ ىف سانلا معن ىتلا ةدشارلا ةفالخلا

 ال دادتما درجم نكي مل ةينامثعلا ةلودلا ىف ىسايسلا دادبتسالا نأ بسحأ ىنكلو
 ىف ؟ىلحملا » هببس هل ناك نكلو (ازثاج اذه ناك نإو ) نييسابعلاو نييومألا نم ناك
 نولوتي نيح داتعملا ىف نويركسعلا هسرامي ىذلا دئازلا مرحلا » نم اهتاذ ةينامثعلا ةلودلا
 .ةسايسلا نوئش

 مهعاضخإ وأ مهيلع ءاضقلا نم دبال «ءايرقآ ءادعأل ةلودلا ةهجاوم تناك دقلو

 مكحلا هب مستا ىذلا دئارلا «مزحلا » اذه بابسأ نم «ةلودلل نيكمتلا متيل ةوقلاب

 ءهعئارذ تناك اي دادبتسالا حيبت ال لاح ىأ ىلع مالسإللا حور نكلو . ىنامثعلا

 .لاوحألا عيمج ىف هتيعرو مكاحلا نيب اميف ىنابرلا لدعلا قيبطت بج وتو

 نم رطق ىأ ىلع ىلاولا ناك ثيح « ةينامثعلا ةلودلا ىف ةالولا ماظن اءوس رمألا دازو
 ىلع تارنس ثالث وأ نیتنس نوکت ام ابلاغ «ةدودحم ةرتفل ىلوتي ‹ةلودلا راطقأ

 . هتیالو نم اهدعب لزعی مث ‹رثكألا

 ‹ ةفيلخلا دي ىف ةطلسلا زيكرت وهو ‹كش نود ماظنلا اذه نم اهفده ةلودلل ناك دقو

 ىساہعلا رصعلا رخاوأ ىف ثدح امك مهتايالوب اولقتسي نأ ةالولل ةصرفلا ةحاتإ مدعو
 لعفلاب ماظنلا اذه دعاس دقو . ةياهنلا ىف اهرايهناو ةيسابعلا ةلودلا كيكفتب ىهتناو

 رارقتساو ‹نامزلا نم ةريصق ريغ ةرتف اهتايالو ىلع ةينامثعلا ةلودلا ةرطيس ماود ىلع

 .ءاوس دح ىلع ءادعألاو عابتألا سوفن ىف اهتبيهو ةلودلا
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 الإ لدعلاو قحلاب ةيعرلا ىلإ تفعلي نأ نكي ال «ةدودحملا ةرتفلا كلت الإ هبصنم
 ردق ربكأ عمج بلاغلا ىف همه نوكي اغإ !ةكثالملا عابط وأ ءاملعلا قالخآ هل نوكت نأ
 ناطلسلا رمأ ام ناطلسلل عمجيف «هتايح ةيقب امعنم شيعيل هعمج عيطتسي لاملا نم

 ! هللا

 مهتيلهاج ىف كارتألا دنع هب الومعم ناك ىذلا « عاطقإإلا ماظن كاذ ىلإ فيضأ اذإف
 حعباط ىلإ فيضأ دقف ‹مهمالسإ ىف مهعم هولمحو ٤ مالسإللا ىف اولخدي نأ لبق

 نم فولآ هيف شيعي « عاطقإلا هببسي ىذلا ىعامتجالا ملظلا نم عون ىسايسلا دادبتسالا
 . تايعاطقإلا باحصأ تاوشابلل ةلماكلا ةيعبتلا ةلاح ىف رشبلا

 كلذك ولخي نكي مل نيموكحملا بناج نم رمألاف . . ماكحلا بناج نم اذه ناك اذإف
 . فارحنالا نم

 تلخت دق تناك دقف «ةمألا هب ترمأ ىذلا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا امأف

 ىركسعلا وحلا ىف هيلإ دوعت نأ عقوتملا نم نكي ملو «ديعب نمز نم اهماكحل ةبسنلاب هنع
 !هنع ايلخت دادزت نأ ىرحألا ناك لب « ةينامشعلا ةلودلا هيف تماق ىذلا

 قلعتي ال اميف ىأ ۔ةيعامتجالاو ةيدرفلا ةرئادلا ىف نايإإلا ىضتقمب «لمعلا ١ امأو
 ناك ثيح ةيسابعلا ةلودلا رخاوأ ىف هنم كش الو ريثكب اريخ لاحلا ناك دقف  ةسايسلاب
 ‹ةيتفلا ةلودلا دي ىلع ديدجلا دلوملا نإف . هقالخأ تدسفو عمتجملا داس دق للحتلا
 نكمت نأ ديرتو «ءادشأ ءادعأ لتاقت ةديدج ةلود ءانب اهيلإ جاتحي ىتلا ةيوقلا ةمزعلاو
 لك «ةيركسعلا ةلودلا هب فصتت ىذلا مراصلا دجلا نع الضف « ضرألا ىف اهسفنل

 . هنع مهدعبأ دق نوجملاو وهللاو ىسابعلا فرتلا

 لعجي نأ ضرألا ىف نيكمتلا نأش نمو « ىحارتت نأ ةيوقلا ةضبقلا نأش نم نكلو
 . .بولقلا ظقوي ىذلا مئادلا ريكذتلا ثدحي مل ام « ىخرتست باصعألا

 ىلع ثدح دقف ةحيحصلا ةيمالسإإلا ةروصلا ىلع ريكذتلا ثدحي نأ نم الدبو

 ! ةيفوصلا ةقيرطلا

 یه تراص دقف «تاذلاب ایک رت یفو ‹ةينامشثعلا ةلودلا لظ ىف ام ‹عمتجملا نع

 ! نيدلا ىه تراصو ! عمتجللا
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 هل خيش ال نم :ةبيجعلا ةلوقلا كلت ةصاحخ ةفصب نيريخألا نينرقلا ىف - ترشتناو
 !ناطيشلا هخيشف

 ىهو « نيدلا ىلإ مهلخدم ىه ةصاحخ ةروصب ةماعلل ةبسنلاب ۔ ةيفوصلا تحبصأو
 ! نيدلل مهتس رام لاجیم

 قلعت ماهوألاو تافارخلا نم ةعومجم تحبصأ دقف اذكه ثحبصأ نيحو
 ءهتامارکبو « خیشلاب نالا وه «نيدثلا » راصو . تاومألاو مهنم ءايحألا ‹ «خپاشملاب»

 ءءاود ريغب ىضرملا ءافش ىلع هتردقو ٠ بيغلا فافشتسا ىلع هتردقو «هلاوح ابو

 امك . .مهيلع تطلست نم حاورآ نم نيطايشلا جارختساو «رحسلا كف » ىلع هتردقو

 لمع نود «نيبارقلاب برقتلاو مهل روذنلا رذنو «ءايلوألاو ةحرضألاب قلعتلا وه حبصأ
 ام وه نيدلا سيلو «نيدلا وه ةماعلا سح ىف اذه حبصأ دقف . . نيدلا ىضتقمب ىقيقح

 ركفلا «هرتس »دقف . . لمعلا لاجم ىف ةيفوصلا هتفلخ ىذلا لثئاهلا غارفلا امأو

 عم رضي ال هنإف «نايإلا ىضتقمب لمعلا نم اولخ هتايح نوكت نأ نذإ ناسنإللا ىلع
 . ءىش نايإلا

 تانادجو یوس هنم قبي ملو ‹ نيدلل ىقيقحلا ىوتحملا نم ةايحلا تغرف ايجيردتو

 !ديلاقثو ليلاضألاب ةطلتخم . .ةموهم

 : هيلإ ةراشإلا ردجت رود ةلودلا هذه عم ديلاقتللو

 ًادحاو الثم برضنو . ديلاقتلا ىلع ةظفاحم بوعشلا رثكأ نم ىكرتلا بعشلا نإ
 . ةقيقحا هذه انل دك وي

 ىأ ىلع كانهف هلك نكي مل نإف «ديجاجسلاب شورفم -بلاغلا ىف ىكرتلا تيبلا
 ىكر تلا تيبلا ديلاقت نم ناکو .ةرجحو ةرجح نيب ام لصيو هضرأ ىطغي ام ءىش لاح
 نيذللا كيلعنب لدبتستو «ةرشابم اهلخاد وأ رادلا ةبتع جراخ كيلعن علخت نأ ملسملا

 ىلإ تلصو اذإ ىتح «ديجاجسلا قوف امهب سودت نيفيظن نلعن جراخلا یف امھب تنک
 اذإف . ءاملا مادختسا بساني رحخآ ائيش دجتل تلحدو نيلعنلا نيذه تعلحخ هايملا ةرود

 نيفاحل ا نيفيظنلا نيلعنلا سبلت مث الوأ كيمدق ففجت نأ دبالف مامحلا نم تجرح
 . . كانه ىلإ كلوحخد لبق امهتكرت دق تنك نيذللا

 ءةالصلل تيبلا ةراهط هب دوصقم «ىمالسإ ديلقت » اذه نأ ديكأت لكب حضاوو
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 لك ىف نيدلا اذه اهضرف ىتلا ةراهطلا عم امامت ىقطنم ملسملا تيبلا ىف هدوجوو

 . ءىش

 .مهتويب ىف «ديلقتلا » تاذ دت كلذ عمو ‹ نيدب نونمڙڀ الو نوموصي الو نولصي

 ! «ديلقت » هنأل

 ىلع بعشلا اذه ظفاح فيك انمهف «بعشلا اذه ىف ةلصأتملا حورلا هذه انمهف اذإ

 نأ - ىبرعلا بعشلا الو _ رخآ بعشل ناك ام ءادج ةليوط ةرتف «ةيمالسأإلا ديلاقتلا»

 ۔ةمكاحلا ةلودلا بعش وأ «مكاحلا بعشلا هفصوب ۔ هلالخ نمو . . هلثم اهيلع ظفاحي

 .ةريصق ريغ نمزلا نم ةرتف ىمالسإلا ملاعلا ىف ةيعرم ديلاقتلا تيقب
 .حورلا نم ةيواخ . .ديلاقت درجم تناك ةريخألا ةرتفلا ىف اهنكلو

 رمآ هتاذ ىف وه ديلاقت ىلإ ىمالسإلا كولسلا طامنأو ةيمالسإلا قالخألا لرحت نإ

 ‹رسي ىف اهلبقتتف «ليج دعب اليج ةئشانلا لايجألاو عمتجملا اهب عبطي هنأل «بيط
 . دهجل اب اهبحاص اهيف رعشي ال ةيئاقلت ةسراع اهسرامتو

 ديلاقتلا هذه هنم تثعبنا ىذلا «ىنايإإلا لصألاب ىعولا دوجو عم بيط كلذ نكلو
 ىذلا ىنايإلا لصألا باغو «ىعولا اذه بهذ اذإ امأف . هنع ايلمع اريبعت تراصو
 اهنأ لجأ نم ديلاقتلا ىلع ةظفاحملا وه رمألا راصو «ةرم لوأ ديلاقتلا هنم تقشبنا
 .اهبراحيو اهمهدي ىوق رثؤمم تمدطصا اذإ لاو زلاب ديلاقتلا كلت تنذآ دقف . . ديلاقت

 .ديلقتلا ءارو ةنماكلا حورلا وه اغإ «ديلقتلا وه سيل ةكرعملا ىف دمصي ىذلا نأ كلذ
 . دومص الف حورلا تبح اذإف

 ادحاو ىواهتت ديلاقتلا هذه انيأر اذإ- مداقلا لصفلا ىف ىرنس امك ۔بجعن ال كلذل
 اهلك ةكرعملا لمتحت الو ءاهميطحتل هجو ىذلا مظالا ىركفلا وزغلا اهمهد ال رخآلا رثإ
 ! ىمالسإللا ملاعلا نادلب مظعم ىف نامزلا نم نرق فصن نم رثكأ

 . ريهشلا « ىك رتلا باچحل ا » : حيضوتلل ادحاو الثم برضنو

 هوفرعي مل كرتلاو . مالسإللا ىلإ هتبسن ىف كش ال ايمالسإ اباجح اذه ناك دقل

 مهمالسإ دعب نوملسملا هاقبأ ىودب ىبرع ديلقت وه املإ ؟ايمالسإ » سيل باجحلا نأب تاغرافلاو نوعرافلا حياصتي )١(
 هللا محر :اهنع هللا ىضر ةشئاع لوقت . خيراتلا عئاقو راكنإب نوحجبتيو !ريغ سيل ةثوروملا ديلاقشلا ىلع ةظفاحسم

 (اههجوو اهسأر قوف هتفل ىأ ) هب ترجتعاف اهبوث ىلإ نهنم ةدحاو لك تدمع باجحل ا ةيآ تلزن ال . راصنألا ءاسن

 .نوملسملا هذفنف ىلاعت هللا هب رمأ رمأ وه امغإ «مالسإللا لبق هب الومعم اديلقت نكي مل وهف
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 ناكو .مالسإلا اهنم اوملعت ىتلا بوعشلا نع هوذحخأ مهنأ ىآ «مهمالسإ لالخ نم الإ
 نورق لالخ هلك ىمالسإللا ملاعلا ىف ايعرم الصأ-روصلا نم ةروصب باجل ا اذه
 . نامزلا نم ةلواطتم

 ةعومجم ببسب ىمالسإإلا ملاعلا ىف ةيقيقحلا ةيمالسإللا حورلا تتفح امل نكلو
 هيلع جرخت الو ةدشب ىعاري اديلقت باجحلا ىقب « لبق نم اهنع انثدحت ىتلا تافارحنالا

 ةيدع ةطقاس تدع الإو ىمالسإإلا ملاعلا ىف ةدحاو هأرما هيلع جرخت نأ ؤرجت الو

 . قالخآلا

 مامأ هنإف « عمتجملا ىف ايعرم اديلقت هفصوب هيلع ةظفاحملاةدش نم مغرلا ىلعو
 ىف ةرساح ةأرملا جورخو « روفسلاب بلاطو ةأرملا ريرحعتب ىدان ىذلا ىركفلا وزغلا

 تارفاس ىمالسإلا ملاعلا ءاسن تجرحخو « نرق فصن نم رثكأ دمصي مل « قيرطلا
 نأ لبق ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نهفصو امک تالیغ تالئام تایراع تایساک

 . ديزتوآ انرق رشع ةثالثب دوجولا ىلإ نزربي
 ىح ناإ نع ال <« ةفصلا هذهب ىعري <« ديلقت درجم ناک باجحل ا نأل كلذ ناكو

 . باجحلا هنع قشبنا ىذلا ىداقتعالا لصألاب عاو

 لحب ةيلهاجلا نإ . . ىعوو ةديقع نع مويلا تابجحملا تايتفلا نيبو كلذ نيب نزاو

 لهف . . بيذعتلاو نجسلاب انايحأ نهل ضرعتت لب « نهنم رخستو نهب ددنت .اهلقت
 ! ؟هعلخل نهوعدت ىتلا ةزشانلا تاوصألل نعمتسا وأ ؟ باجحلا نعلح

 سقو . . ديلقتلا نم عبانلا كولسلاو ‹ةديقعلا نم حبانلا كولسلا نيب قرافلا وه اذه

 . . مالسإلا رومأ لك كلذ ىلع

 « هكولسو هتادابع ىتح « هلك مالسإإلا حبصي نأ ىلإ ىهتنا رمألا نأ تملع اذإف

 ءاج فيك كردت نأ تعطتسا . . حورلا نم ةيواخ اهنكلو ديلاقت اهنأل ىعرت « ديلاقت
 . رايهنالا
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 ىف ديعب رثأ اذ ناك هنأل « ىناممشعلا مكحلا لظ ىف هيلإ ةراشإلا نم دبال ريخ رمأ

 نورق ةرشع-ةقيقحلا ىف عمجأ ملاعلا ىفو - ىمالسإللا ملاعلا ىف رومألا تلظ دقل

 اوئشنأف «رومألا نم مههجاو ام لك ىف اودهتجا دق رابكلا نوملسملا ءاهقفلا ناكو
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 مث تالماعملاو تادابعلا ىف نيملسملا تاجايتحا ىطغي الماش افيمع الماكتم اهقف

 اهثودح اوروصت تالكشمل الولح عورفلا اياضق ىف اودازف مهحارشو مهذيمالت ءاج
 ول تيأرأ : نولوقيو ضرفلا نوضرتفياوناكف ‹ ةمداقلا فورظلا نم فرط ىأآ ىف
 . هللا ةعيرش نم ادمتسم امكح ليختملا رمألا اذهل نوطبنتسيو ! اذك ثدح

 ىف مهنأ نوملسملا سحي مل « لعفلاب تاضارتفالا كلت تثدحو نمزلا ىضم املف

 ام لك لبق نم مهحارشو مهذيمالتو ءاهقفلا ىطغ دقف <« ةديدج تاداهتجا ىلإ ةجاح
 ةجاحلا مدعل داهتجالا باب قالغإ۔ سماخلا نرقلا ذنم ۔اونلعأ كلذل . . مهتايح ىف دج

 ! هيلإ

 ةجاحب نوسحي ال نوملسملاو بيرقتلا هجو ىلع ةتس وأ ىرحخأ نورق ةسمحخ ترمو

 ‹ مهتجاح نع ضيفيو مهيفكي هقفلا نم مهيديأ نيب ام نأل « رارقلا اذه ةعجارل
 هنيعتل ئدتبملا ملعلا بلاط ةجاحب ىفت ىتلا تارصتخعملا جارخإو « هيلع ذملتتلاب اوفتكاف
 ! صيوعلا هقفلا ملاع ىف لوخدلا ىلع

 دعب اعيرس اريغت ريغنت تأدب لقألا ىلع ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا ذنم رومألا نكلو
 اعاضوأ ثدحأ ام « تاعرتخملاو تافشتكملاو ةيملعلا ثاحبألا مدقتو ةلآلا عارتحا

 اوليخت دق مهحارشو مهذيمالتو ىمادقلا ءاهقفلا نكي مل ةديدج تاقالعو ةديدج

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا نم ةمئالملا ماكحألا اهل اوطبنتسي ملف ءاهثودح

 هللا مكح نايبو تاريغختلا هذهةهجاومل داهتجالا باب حتف داعي نأ ضورفملا ناك انهو

 ملي ام لك ةهجاوم ىه فقوتت ال ىتلا ةمئادلا هقفلا ةمهم ذإ .نوملسملا هب مزتليل اهيف

 ‹ حابم وأ هوركم وأ بودنم وأ مارح وأ لالح نم هیف هللا مکح نایبو هتایح یف ملسم اہ

 . هيتأي رمأ لك ىف هبر رمأ نم ةنيب ىلع ملسملا نويل
 ١ داهتجالا باب حتف ةداعإ تضفر ةينامثعلا ةلودلا نكلو

 دجوي ال هنأ ساسأ ىلع . . هللا نيد ىلع ةيقيقح ةريغبو «ةلماك ةين نسحب تضفر
 ! داهتجالا طورش هيف رفاوتت نم رضاحلا تقولا ىف

 . . ةريطخ تناك جئاتنلا نكلو

 !؟ ثدحي اذامف . . هتاباطتمو هیعاود دوجو عم داهتجالا فقوتپ نیحف

 باب لفقأ دقف .حيحص ريغاذهو «داهتجالا باب تقلغأ ىتلا ىه ةينامثعلا ةلودلا نأ نوريثك دقتعي )١(

 نيح هحتف ةداعإ ىلع قفاوت مل اهنأ ةينامثعلا ةلودلا ىلع ذوحأملا اغإ . ىرجهلا سماخلا نرقلا ذنم داهنجالا

 . كلذ فورظلا تضتقا
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 بلاوقب ةموكحم اهنأل ءومنلا نع فقوتتو ةايحلا دمجت نأ امإ : نيرمأ دحأ ثدحبي

 لظ نم هتاذ تقولا ىف جرختو ةبوبصملا بلاوقلا ىلع جرخت نأ امإو .اهمئالت دعت مل

 .اهيطغي ىتح ۔داهتجالاب دمي مل لظلا اذه نأل < ةعيرشلا

 نم كلذ دعب جورخلا مث الوآ دومجلا . .رخآلا ولت دحاولا ءاعم نارمألا ثدح دقو

 أ ةعيرشلا ةرئاد

 نرقلا لوأ ىف ثدح دق ةعيرشلا ىلع جورخلا نأ خيراتلل رباعلا ئراقلا نظي دقو

 ىذلاف كلذ ريغ ةقيقحلا نكلو (ىداليملا رشع عساتلا نرقلا ةياهن ) ىرجهلا رشع بارلا

 ةيمالس إلا ةعيرشلا ةيحنت وه  مداقلا لصفلا ىف هنايب ءىجيس امك  ةرتفلا كلت ىف ثدح

 ىلإ ةيبنجألا «ةمظنألا » للست ءدب نكلو . .ةرهج هللا لزنأ ام ريغب مكحلاو ةلمج

 «تاميظنتلا» لاخدإ ةيلمع تأدب ذنم «رصعلا اذه نع اركبم أدب دق ةيمالسإلا ةلودلا

 اهلوانتي مل ىتلا رومألا نم دج اميف ةيمالسإلا ةلودلا ىف مكاحملا اهب مكحتل ةيبروألا
 ! (ةفالغلا طالب ىف ىراصنلاو دوهيلا مهاذه ءارو عفادلا ناكو . ىمادقلا ءاهقفلا

 ام عظفأ ىلإ ةياهنلا ىف تدأ ىتح عستت تأدب ةرغث هذه تناكو (كش الب هنوديري رمأل )
 !تافارحتا نم ةمألا خيرات ىف ثدح

 الو مالسإلا حور عم ىشمدي نأ نكي امن اهئدبم ىف «تاميظنتلا » كلت تناك دقل

 : داهتج الا باب حتف ةداعإب نذإللا مدع

 . نيهجو نماريطحخ ناك فارحنأالا نکل

 ًأدبم وه «هتروطح مايألا تتبثأو «هتاذ ىف اريطح « أدم » ثدحأ هنأ :لوألا هجولا

 بيكرتو « ىمالسإ ريغ جهنمو « ةيمالسإ ريغ ةايحو « ىمالسإ ريغ ركف نم دادمتسالا
 . هعم (یفانتت ال J اهنآ ةجحب ىمالسإإللا بوثلا ىف ةراعتسملا ةعقرلا

 ىعوب - سانلا سورفن ىف امهو ثدحأ هنآ ‹ ةروطحخ لقي ال وهو: ىناثلا هج ولاو

 نم هلاح ىلع ىقب اميف قيبطتلل ةلاص ةيمالسإللا ةعيرشلا نأ هادؤم - ىعو ريغب وأ مهنم
 نينرقلا ىف ةصاحخو -رومألا نم دج ام امأ «ةعيرشلا هذه لوزن ذدم ريختي مل ةايحلا رومأ

 داريتسا وه هيف لحل ا امنإ « ههيجوتو هتهجاومل حلصت ال ةعيرشلا نإف۔نيريخأللا

 ةينامثعلا مث ةيسابعلا ةلودلا اهيف تعقو ىتلا تافلاخملا نم ةفالخلا طالب ىف ىراصنلاو دوهيلا دوجو ناك (1)

 | نيملسملا ريغ نم ةئاطب ذاختا مدعب ىنابرلا ريذحشلا مغر
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 اهل تطہنتساو الصأ ةلكشملا تناع ىتلا «ةمدقحملا » مألا نم هل ةحلاصلا «نيناوقلا»
 ! لحلا

 . ريثأت أوسأ ةريحخألا اهلايجآ ىف ةيمالسإلا ةمألا ةايح ىف هل ناك نيهجولا الكو
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 نم انرق رشع ةعبرأ -ةفطاخ ةعرس ىف -انربع لصفلا اذه نم ةيضاملا تاحفصلا ىف
 ىذلا وحنلا ىلع ةفطاخلا ةعرسلا هذهب روبعلاو !بيرقتلا هجو ىلع ةمآلا هذه خيرات
 . ثادحألا ريس طح نع ةحيحص ةروص ىطعي نأ ةقيقحلا ىف نكي ال هانعنص

 اغإ ءانهاهنع ملكتنامك ةدرفم تاونق ىف ريست الو «ةدرفم عقت ال ثادحألاف
 ءاهلعافتو اهعمجت لالخ نم اهراثآ ىطعتو ةيرشبلا ةايحلا لالخ ثادحألا لعافتت

 ىلإ الو «هتاذ یف هتوق نکت امهم هنیعب دحاو ببس ىلإ جئاتنلا درت نآ بعصی ثیحب
 ‹ىطبلا هريس ىف ىخيراتلا عقاولا نأ امك . .هتدح ىلع لك ثادحألا ةعومجم
 ةميقتسم طوطخ ىف ثادحألا هيف ىرجت ال «ماودلا ىلع ةروصلا ريختملا لخادنملا

 عرسي «لخادتتو طوطخللا جرعتت امغإ «ثيدحلا ءانثآ ىف نحن اهمسرن ىتلاك ةرشابم
 ةرم كرحتيف دوعي مث ةرتف فقوتملاك ودبيو «ىرحخأ انايحأ ىطبيو انايحأ اهضعب
 نوكت نأ ودعت ال ىهو . . ةيئاهنو ةمساح اهنأك ةجيتن انل رهظت ةياهنلا ىفو . .ىرحخأ
 ! ديدج اهدعب دجي «ريسلا طح ىف ةلحرم

 كلتب ةيضاملا تاحفصلا كلت ىف اهانمسر امك اهتقيقح ىف ةروصلا تسيل ! الك

 .زاجپ إلا ةرورضو «ةيحان نم ثحببلا ةرورض اهنكلو . . ةفطاخلا ةعرسلا

 ناك هنأك هتدح ىلع دحاو لك نع ثدحتتو « خيراتلا طوطحخ درفت ثحبلا ةرورض

 ىسنف «ةضيرحلا طوطغلا مسرب ىفتكن انلعجت زاجيإلا ةرورضو . ةقيقحلا ىف كلذك
 تارشع اهراوج ىلإ ناك اغنإ « ةيئاهنلا ةروصلا مسر ىف ةلماعلا ىه اهدحو نكت مل اهنأ

 اهطابترا مكحتو ءاهنيب لصت ىتلا ةيفخلا تاونقلا نم تارشعو «ىرحخألا طوطخلا نم
 ! حطسلا ىلع رهظت نأ نود

 ةمألا خيرات بتكن تاحفصلا كلت لالخ ىف نكن مل اننأ لاح ى ىلع ركذنلف
 فقاومو «اهنيعب اطوطخ طقتلن انك اغإ !فارحنالا طخ خيرات ىتح الو «ةيمالس يلا

 طبارتملا بكارتملا لخادم ا اهقايس نم اهعزتننف «ةروصلا ىف ام رهظأ اهبسحن «ءاهنيعب
 !فارحنالا « طح » زاجملا ليبس ىلع اهيمسنو . .ءوضلا اهيلع طلسنل
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 تدأف « ضعب عم اهضعب تلعافتو تافارحنالا تعمجت دقف ‹رمأ نم نكي امهمو

 . . رايهنالا ىلإ ةياهنلا ىف

 . .سوءرلا ريدت ةفاسم . . ةقيحسلا ةوهلا ىلإ ةقماسلا ةورذلا نم

 نأ نكي هيرارذ نأ ةقماسلا هممق لكب درفتملا ليجلا شياعي نيح دحآ قدصي له

 ىف ةرضاحلا لايجألا شياعي نيح دحأ قدصي لهو !؟ةقيحسلا ةوهلا هذه ىلإ طبهت

 ! ؟خيراتلا ىف درفتملا ليحلا كلذ ىرارذ نم اهنأ < اهيلإ تدرت ىتلا ةفيحسلا اهت وه

 ! ءیش امهنیب عمجی ال ناتلصفنم ناتمآ امھنأک

 ىلإ او «هنيعب دحاو بيس ىلإ ةيقاهنلا جئاتنلا عجرن نأ انلق امك ريسعلا نمو
 ىوقأ بابسأ كانه نوكت نأ ىفني ال اذه نكلو . هتدح ىلع لك بابسألا نم ةعومجم
 . بابسأ نم اهريٹات یف

 ‹ ةيسيئر بابسأ ةعبرأ وأ « ةيسيئر طاقن عبرأ ىف فقوملا صخلن نأ عيطتسن انلعلو

 . . بابسألا ةيقبو طاقنلا ةيقب اهيلإ درت

 جالعلاو .نامزلا دتما املك فيلاكتلا نم ىعيبطلا ىرشبلا تلفتلا الوأ كانهف
 نكي مل ريكذتلا نإ نذ | لوقت نا عيطتسف . ريكذتلا وه ۔انلق امك  تلفتلا اذهل ىنابرلا
  فيحلا ٿيح نم نكي مل وأ اا م نارا ن اک ی اا ا

 رابتعالا ىف انعضو اذإ ةصاخو «ةداحجلا نع فارحنألا نم ةم ةبولطملا ةءافكلاب

SEرارمتساب مالسإللا ىف ددج ماوقأ لوخدو . 

 ناكو «فيكلا ىفو مكلا ىف بولطملا نم لقأ ريكذتلا ناك نيح « هتاذ تقولا ىفو

 زجعلا ةجرد نم ناديزي «ريكذتلا ةيلمعل ناداضم نارايت ءاج ءديزملا ىلإ ةجاح ىف
 ىقيقح لمع ريغب هالوم اضر ىف دبعلا عمطي ىذلا ىئاجرإلا ركفلا وه امهدحأ ءاهيف

 وهرحآلاو ؛رعاشمو تانادجو نم بلقلا ىف ام ىلع الاكتا «ناهيإلا ىضتقم

 :ةيعرشلا فيلاكتلا ءادآ ريغ رخآ قيرط نع هالوم اضر ىف دبعلا عمطت ىتلا «ةيفوصلا

 ىدي نيب ةيلكلاب هسفن ديرملا عضوو «خياشملاو ءايلوألاب كربتلاو ءراكذألاو داروألاب

 ريثأت ناکو !ءامسلا یحو هنم یقلتی اغأک امامت هل ملستسم وهو ءاشي ام اهیف ثفنی هخیش

 ةروصلا ىف هزاربإ ىأ «نايإلا ىضتقمب «لمعلا » ىلع هلك ابصنم ةثالثلا لماوعلا هذه
 «ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا » ىلع ةصاحخ ةفصبو «ةحيحصلا ةيعقاولا ةيكولسلا
 ىلإ ىدؤت ىتلا «ضرألا ىف ةيباجيإللا ةيعقاولا نيدلا اذه ةكرحل ةيحلا ةصالخلا وهو

 نوكيف «نادجولا لخاد ىف رسحنيو رمضي اليكل «ةايحلا عقاو ىف ىنابرلا جهنملا قيبطت
 . راسحنالا نم ديزل ةضرع مث نم
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 رمألا رومض ىلإ ىدآ ىذلا ىسايسلا دادبتسالا ةثالغلا لماوعلا هذه ىلإ انفضأ اذإف

 سح ىف مالسإلا لوحتو «ةصاحخ ىسايسلا لاجملا ىف «ركنملا نع ىهنلاو فورعللاب
 ىساسأ نكر ىهو - نيدلا اذهل ةيعامجلا ةسرامملا رومض دعب ةيدرف ةسرامت ىلإ سانلا
 . «نيدلا » ىه اهنأ ىلع ةيدبعتلا رئاعشلا ىلع ىجيردتلا زيك رتلاو - هيف

 تارايت ةياهنلا ىف انيدل تعمجت دقف «ةيضاملا ةثالثلا لماوعلا ىلإ اذه انفضأ اذإ
 ءاوس «نيدلا اذه ىرجىمل ههاجتا ىف داضم «ريبك دحاو رايت ىف رمألا رخآ ىقعلت « ةعبرأ

 . سوفنلا لخاد ىف وأ عمتجملا عقاو ىف
 ىف تفرحناو تدسف دق ةيمالسإلا ميهافملا لك نإ : لوقن نأ راصتحاب عيطتسن
 لاقت ةملك درجم تحبصأ ىتلا ءهللا الإ هلإ ال موهفمب ًاءدب «ةرخأتملا لايجّألا سح
 رصحنا ىذلا ةدابعلا موهفم ىلإ «ديعب اهنع كولسلاو « لفاغ اهنع بلقلاو « ناسللاب

 ةوق ىلإ لوحت ىذلا ردقلاو ءاضقلا موهفم ىلإ! ىدؤت ال وأ ىدؤت  ةيدبعتلا رئثاعشلا ىف
 نيلباقتم نيركسعم ىلإ اتلوحتو اتلصفنا نيتللا ةرخآلاو ايندلا موهفم ىلإ «ةلذخم ةطبشم
 ةرامع موهفم ىلإ «رخآلا ىف لمعلا لامهإ ىلإ ىدؤي امهدحأ ىف لمعلا « نييداعتم
 ىلإ «ةرامعلا فقوت ىلإ هللا جهنم ىضتقج ضرألا ةرامع نم لوحت ىذلا «ضرألا
 ! ° هللا جهنم ريغب نكلو ةرامعلا ةدوع

 دمصت نأ عيطتست ال «حورلا نم ةيواج ةتهاب ةروص ةياهنلا ىف نيدلا حبصأو

 .مالسإلا ىلع ءاضقلل بوص لك نم عفادت ىذلا ىشحولا موجهلل

 ىآ هل دعي مل ريكذتلا نأ الو ؛ تبرخت دق سوفنلا لك نأ لاحلا ةعيبطب اذه ىنعي الو
 نع لب « لمعلا نع سانلا لك فرص دق ىئاجرإلا ركفلا نأ الو ؛ قالطإلا ىلع رث
 نع اهتفرصف سوفنلا لكب تطاحأ دق ةيفوصلا ةيبلس نأ الو ؛اهتاذ ةيلاعلا مئازعلا
 ‹«ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم امامت تلح دق ةحاسلا نأ الو ءةمزاللا ةيباجيإإلا
 نيفاجم نوكن كلذ انلق نإ انإف . . ةيعامتجالا رومألا ىف وأ ةسايسلا ناديم ىف ءارس

 ليج طق اهنم لخي مل ىتلا ةعئارلا ةزرابلا جذامنلا ىلع نيتئتفمو «ةيخيراتلا قئاقحلل
 . .ديرفلا ليجلا كلذ نم اسبق امئاد لمحت ىتلاو «مالسإلا لايجأ نم

 .« ححصت نأ ىغبني ميهافم » باتک تئش نإ عجار (۱)
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 ةروصلاو . .ةبلاغلا ةروصلا كلذب دصقن ‹ تاميمعت نم قلطن ام قلطن نيح انكلو
 اهل نكي امهم ةزيمتملا ةلقلا تسيلو «ةقيقحلا ىف ىلمعلا فقوملا ررقت ىتلا ىه ةبلاخلا

 . .رومألا ديلاقم ىه اهيديآ ىف نوكي نأ الإ «زيمتلا نم
 انعقاو ىف فارحنالا راثآ ليصفتلا نم ىشب حرشن نآ لواحن مداقلا لصفلا ىفو

 . هللا ةلس بسح ةيمتحلا اهجئاتن ىلإ بابسألا تدأ نأ دعب «رصاعملا

 . 4 اليدبت هللا ةنسل دج نلو #

 . [۲۴ ] حتفلا ةروس )۱
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 فا الاراثآ
 حقاو ىف ليوطلا فارحنالا طح راثآ ىلإ ةرباع ةراشإ قباسلا لصفلا ةياهن ىف انرشأ

 ةمألا ةايح ىف نيريخألا نينرقلا ىلع لوقلا زكرن نأ انه ديرنو . ةريخألا ةرتفلا ىف ةمألا

 انعقاو ىلإ انلصو فيك «ةيحان نم انل نيبي ‹ ليصفتلا نم ءىشب - ةصاحخ ريحألا نرقلاو

 عقاولا اذه ةيهام ىرحخأ ةيحان نم انل نيبيو ‹ ةظحللا هذه ىف هشيعن ىذلا رصاعملا

 . صالخلا قيرط ىلع فرعتن نأ دعب اميف انل رسيتيل «ةزرابلا هتامسو رصاعللا

 ىدقعلا فلختلا١

 شبغلا وه ةصاحخ ريخألا نرقلاو -نيريخألا نينرقلا ىلإ رظنن نيح انهدبي ام لوأ نإ
 ىف ةقيقحلا هذه نع ديارتملا دعبلاو «نيملسملا سوفن ىف مالسإلا ةقيقحب طيحعملا ديدشلا
 .كولسلا ىف داسفو روصتلا ىف داسف هنأ ىآ . ةيعقارلا ةايحلا

 ىدأ ذإ لابولا ةمألا ىلع رجو «ةقباس روصع ىف امئاق كولسلا ىف داسفلا ناك دقل

 رون ءافطإ نوديري برخلا نم نييبيلصلا قفدتو ةفالخلا ةلود راتتلا لفاحج حايتجا ىلإ
 ةقلعتملا تافارحنالا نأل «ةحصلا ىلإ برقأ لازتام تناك تاروصتلا نكلو . .مالسإللا

 اهمجح نكلو تغاز دق ةغئازلا قرفلاف .دودحم قاطن ىف ةروصحم تناك روصتلاب

 یف اراکفآ لازیام ناک هنکلو دجو دق یئاجرإلا رکفلاو ‹ ليئض ةمألا عومجمل ةبسنلاب

 لازتام تناك لمعلا ةعفد نأل ‹ةمألا ةايح ىف اسوملم اعقاو هنم رثكأ ةيجاعلا جاربألا

 باحصأ ناك لب . قالطنالا نع راكفألا كلت اهلطعت ال ثيحب «هاجتا لك ىف ةفافد ةيوق

 ملو «ءاهقفلا نيلماعلا نيدباعلا نم -لوقلا قبس امك -مهسفنأ مه ىئاجرإلا ركفلا

 ةيفوصلا تناكو !هكرتب اوداني وأ لمعلا اوكرتيف صاح ا مهركفب نورثأتي اونوكي
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 هنم لزعنم نکر یف ةمئاق یه لب ‹ عمتجملا ىلع ةبلاغلا ةمسلا تسيل اهنكلو «هدوجوم

 حيصأ اغنإ . .ةرثؤم ةظعوم وأ ةيسامح ةبطح هعفنتف ةلعلا وه هدحو كولسلا داسف دعي

 دعب كولسلا حيحصت مث الوأ ميهاغملا حيحصتلا لذبي مخض دهج ىلإ جاتحي رمألا

 هباشی اهنم ۍش دعي ملف ‹قباسلا لصفلا ةياهن ىف انرشأ امك اهلك ميهافملا تدسف

 . هللا دنع نم نيدلا اذه لزن موي هيلع ناك ىذلا هلصأ

 ةماخضلا نم غلبي ايش ةرم لوأ اهب نمآو اهاقلت ىذلا ليجلا دنع هللا الإ هلإ ال تناك
 . فالتخالا لک هنع افلتخم ادیدج اعقاو هنم الدب ۍشنپو «هلمکأب ایرشب اعقاو لیزی نا

 دني الف ءاهريفاذح عيمجو اهبناوج عيمجبب ةايحلا لمشي ًالماكتم ةايح جهنم تناك
 ميلستلا ىه اهتايضتقمو ءاهتايضتقمو هللا الإ هلإ ال نع ربك وأ رغص ةايحلا هذه نم ئش
 : هللا لزنآ ام ىضتقمب ةقاطلا ردق- لمعلاو «هللا دنع نم ءاج ام

 ۳ « ..اوعيطأو اوعمساو متعطتسا ام هللا اوقتاف #

 لحخاد ىف ثدح ىذلا لئاهلا ريغتلا ىف ةلفمتم مهسح ىف اهتماخصض تناكو

 ىذلا ۍفاكملا ريغتلاو « لبق نم اهب مهل دهع ال ةديدج سوفن اهنأكل ىتح «مهسوفن

 ىتح ‹«ىضاملا نم ئش اهيف سیل ةديدج ةايح اهنأكل ىتح «مهتايح عقاو ىف ثدح
 نم هل نكت مل ةديدج ىناعم ىش لك بستكا دقف «حراوجلا ةكرحو سافنألا ةكرح

 ىه نكت مل «مالسإلا اهاضتراو ةيلهاجلا ةايح نم تيقب ىتلا ةليلقلا ءايشألا ىتحو

 تهباشت نإو هرهوج یف امامت فلتخم ءےش یه اغإ ‹ء ةيلهاجلا ىف تناك ىتلا كلت لاحب

 .مالسرلا عم اديدج ادالیم دلو ۍش ؛ةروصلا

 :اديدنت مالسإلا اهب ددن ىتلا «ةيمحلا » كلت ىه ةيلهاجل ا ةعاجشف !الك ؟ ىه ىه تناك

 . ١ (.. ةيلهاجلا ةيمح ءةيمحلا مهبولق ىف اورفك نيذلا لعج ذإ

 )١( نہاغتلا ةروس ]١١[ . ) )۲حتفلا ةروس ]۲٠[ .
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 ال «قحلا ىف ةعاجشلا . . ةعاجشلل ىقيقحلا رهوجلا وهف مالسإلا هيلإ اعد ام امأ
 . ءايرلاو ةعمسلل ال هلل صلاخلا داهجلاو «لطابلا ىف ةيمحلا

 یف اهنکلو .اهيلع ضح لب مالسإلا اهاضتراو «ةيلهاجلا ىف تناك ةفص مركلاو

 ‹ سائلا ءائر ةيلهاحلا ىف اهنإ . ةروصلا تهباشت نإو هرهوج ىف فلتخم ۍش مالسلا

 :اديدنت مالس لا هب ددن ىذلا

 هيلع ناوفص لثمك هلئمف رخآلا مويلاو هللاب نمي الو سانلا ءائر هلام قفنی یذلاک 8
 موقلا ىدهي ال هللاو اوبسک ام ءیش یلع نوردقی ال ادلص هکر تف لباو هباصآف بارت
 )١( ه# هريرفاكلا

 ركذلل سيلو «هللا هجو هب داري ىذلا «صلاخلا ىقنلا قافنإللا وهف مالسإإلا ىف امأ
 : نابكرلا هب ثدحتت ىذلا

 مكنم ديرن ال هللا هجول مكمعطن امنإ ءاريسأو اميتيو انيكسم هبح ىلع ماعطلا نومعطيو 3
 . °" #اروکش الو ءازج

 ىف تأشنآو «لوألا ليجلا ةايح ىف ءىش لك هللا الإ هلإ ال تریغ دقل . . كلذك
 ءهللا الإ هلإ الب مهسح ىف ديدحجلا عقاولا اذه طبتراو «ةدحلا لك ادیدج اعقاو هناکم

 .ةايحلا عقاو ىفو سوفنلا لخاد ىف لعفلاب هتثدحأ ىتلا ىه اهنأل

 ةأمحلا ىف ساكترالا ناكو «هيتلاو عايضلا ناك ةددعتم مهسح ىف ةهلآلا تناك نيح
 اهبرقو تامامتهالا ةبحطس و ‹قفألا قبض ناكو ‹قالخألا داسف لاکو ءةيلهاحلا

 : لدابتملا ملظلا ناكو ءاهتينانآو

 |!" ملظي سانلا ملظي ال نمو «مدهي هحالسب هضوح نع دذي مل نمو
 دعباودجوف «هلكاذه ريغت ءهللا الإ هلإ ال هنآ اورقأو «دحاولا هللاب اونمآ نيحو

 «داسف دعب مهقالخآ تمسو ‹ ساکترا دعب اوعفتراو ‹ هيت دعب اودشرو ‹ عايض

 «اهتينانأ اهنع تبهذو اهدامآ تدعبو مهتامامتها تقمعو ‹ قيض دعب مهقافآ تعستاو

 . . ملاظتلا ناكم ةوحخألا تراصو

 لب «هلك ميظعلا ريغتلا اذهل مهسح ىف ايزاوم «هللا الإ هلإ ال » ب ناييإلا ناك كلذل

 . [ ۸-۹ ]ناسنإللا ةروس (۲) . ۲٣٤[ ]ةرقبلا ةروس (1)
 . ىملس ىبأ نب ريهز ىلهاجلا رعاشلا ةقعلم نم (۳)

00 1 



 مهسح ىف ةدوجوم تناك اإ ءةملكلا ىه مهسح ىف نكت ملف ‹ ةقيقحلا ىف هيلإ ايدؤم

 هيلع لمتشت ام ىه ةيعقاولا اهتمجرت تناكو . ةيعقاولا اهتمجرتب ءاهتايضتقم ءاهلولدمب
 اهلك ىدؤت جحو ةاكزو مايصو ةالص ىلإ « هللا ةينادح وب داقتعا نم ؛ ۍش لک نم مهتایح

 . هللا دنع نم ءاج ام ىضتقم ىلع اهقثاقد لكب ةايحلا ةماقإ ىلإ ٠ كيرش الب دحاولا هلل

 ! ؟ كلذ ريغ ةمجرت وأ ؟ كلذ ريغ ىنعم « هللا الإ هلإ ال »ل لهو

 اهلك « ) ةفلتخم تاجرد عقاولا ملاع ىف هللا الإ هلإ ال قيقحتل نأ حيحص

 ةدرفتملا جذامنلا كلت وه اهالعأو ‹ ضورفملا ىندألا دحلا وه اهاندأ « اهل تامجرت
 دحلا نع طبهت ال ء ةحيحصلا اهتاجرد لك ىف اهنكلو . درفتملا ليجلا اهب ىتأ ىتلا

 هل ةيدبعتلا رئاعشلا ةماقإو « هللا ةينادحوب داقتعالا نع طبهت ال « ضورغملا ىندألا
 دعب تءاش ام عفترت مث .٠ هللا دنع نم ءاج ام ىضتقم ةايحلا ةماقإو « كيرش الب هدحو

 . ءادألا قمعو ءادألا ةقد ىف كلذ

 اهلوعفم لظو « سانلا سح ىف ايجيردت رمضت ةيلاوتملا نورقلا لالخ تلظ اهنكلو
 اغنإو . . لمعت ال ةياهنلا ىف تحبصأ ىتح « ةايحلا عقاوو سوفنلا لحاد ىف رمضي

 نمك « فورظلا هيلإ اهقوست ىذلا اهارجم ىف اهلوق دعب ةايحلا ىرجت مث « طقف لاقت
 ءولمع زجاحجلا نكلو « هليوحت وأ رايتلا طبض هب ديري ازجاح رايتلا قيرط ىف عضي
 !دوجوم ريغ هنأک هلالخ نم یرجیي ءاملاو ائيش عنصي ال هنکلو مثاق وهف « بوقثلاب

 ‹ ةيقيقحلا ةقرولا اهلمحت ىتلا موسرلاو ظافلألا تاذ لمحت « ةفيزملا ةلمعلا ةقروكوأ

 باقعلل هضرعت مل نإ قوسلا نم ائيش هل ىرتشت الو :اهبحاص ىنغت ال اهنکلو

 ! ديصر الب ةقرو اهنأل .. ىزخللو

 امك اهلك ةايحلل الماش ارمآ ةرم لو نيدلا اذه اوقلت نيذلا دنع ةدابعلا تناكو
 : هللا مهملع

 . 4 هل كيرش ال نیملاعلا بر هلل یتامو یایحمو یکسنو یتالص نإ لق #
 مث « جحو ةاكزو مايصو ةالص نم ةيدبعتلا رئاعشلا ىف ةروصحم طق نكت ملف

 هللا ركذو « ةدابع اهلك ةايحلا امنإ ! ةدابع الب ةريعشلاو ةريعشلا نيب اميف ناسنأللا شيعي

 : فقوتت ال ةمئاد ةيلمع هللا لزنأ ام ىضتنقمم لمع نم ركذلا هيضتقي ام

 )١( ]ماعنألا ةروس (۲) . ةدحلا نم ةفلتخم تاجرد اهلباقت ١١۲-١١۳ [ .
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 . (') « .. مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذب نيذلا

 مهتايح تاظحل نم ةظحل لك تناكو « هللا ركذب ادبأ ةلوغشم مهبولق تناك كلذل
 . ةدابع

 « ةدابعلا جراخ ىف نآلا مهن ءارشلاو عيبلاو ةراجتلا ةظحل ىف مهسح ىف نكي مل
 حبرلا ىلإ اوعسي وأ اوعدخيوأ اوشغي نآ مهيلع الو « هللا ركذ نع اولفغي نأ مهيلع الف
 ! سائلا باسح ىلع شح-افلا

 الف «ةدابعلا جراخ ىف نآلا مهنأ مهسفنأ نع حيورتلا ةظحل ىف مهسح ىف نكي مل

 دیدج نم هرکذ ىلإ اودوعی یتح هرماوآ اوسنیو هللا اوصعیو اونجييو اوشحفي نأ مهيلع
 | ةدابعلا « ةظحل ١ نيحت نيح

 ىه اغإ «تالماعم»و «تادابع » ىلإ مهسح ىف مسقنت ةايح لا نكت مل ىرخأ ةرابعب
 تالماعم اهضعبو «ةددحم تاقوأ تاذ ةضورفم رئاعش اهضعب «ةفلتخم تادابع
 ىیقالحخألاو ىعامتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا ناسنإلا طاشن لك لمشت ةحوتفم
 ء هللا مسا اهيف ركذي ىتلا ةدابعلا ةرئاد ىف ةلخاد اهلك اهنكلو . . ىراضحلاو ىملعلاو

 . هللا لزنأ اب اهيف مزتليو
 ناتعاسلاف « كبرل ةعاسو كبلقل ةعاس » ىلإ مهسح ىف مسقنت ةايحلا نكت مل كلذك

 . . هللاهلك ةايحلاو « ةايحلا تاعاس نم امهنأل « هلل امهاتلك

 !؟ درفتملا ليلا همهف ىذلا اذه ريغ ايش ةدابعلا نوكت نأ نكي لهو

 ىلع هب اوديزت مهسفنأ دنع نم ائيش ناك « تالماعملا » ىف هللا لزنأ اب مهمازتلا له
 ناك «حيورتلا» ةعاس ىف ىتح هتايقالخأو مالسإلا بادأب مهمازتلا لهو ؟ نيدلا اذه
 ؟نیدلا اذه ىلع هب اودیزت مهسفنآ دنع نم ایش

 ؟ ل4 هللا لوسر هايإ مهملع امك «نيدلا » وه اذه نإ مأ

 ىف صالخإلاو ء«دعولاب ءافولاو «ةراجتلاو ءارشلاو عيبلا ىف ةنامألاو قدصلا له
 اهلك هذه له . .قالخألاو بادآلاب مازتلالاو «كولسلا ىف طابضنالاو «هناقتإو لمعلا
 ؟نيرومأم ريغ اعوطت اهب اوعوطتو « مهسفنأ دنع نم اهب اوءاج ءايشأ
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 مهسفنأ اومزلأ نيح . .اهب اودرفت ىتلا مهعوطت تالاجم مهل تناك دقل معن

 اولصو ىتلا ةقماسلا ممقلا ىلإ مهب عفترا ىذلا وه اذهو «ضئارف اهنأك تابودنملاب
 هجوتيو «هللا لزنأ اب ناسنإللا اهيف مزتلي ةدابع اهنآ ىلع اهلك ةايحلا لوانت امأ . .اهيلإ
 لق# : ىلاعت هلوقل ىلمعلا قيقحتلا وه هنإ مأ ؟مهسفنأ دنع نم ناك لهف ءهللا ىلإ اهب
 نورك ذي# : یلاعت هلوقو ؟ هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل ىتامتو یایحمو یکسنو یتالص نإ

 !؟ # مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا

 افيلكت دعولاب ءافولاو ءاينابر افيلكت ةنامألاو ءاينابر افيلكت قدصلا ناك اذإو
 ؟اهىلع ةدئاز ءاهنع ةجراحخ مأ ةدابعلا ىف ةلخاد فيلاكتلا هذه لهف . .اينابر

 غيص ىوقأب ررقي یلاعتو هناحبس هللاو اهيلع ةدئاز وأ اهنع ةجراح نوكت فيكو
 :هودبعي نأ الإ رشبلا فلكي مل هنأ (ءانشتسالاو ىفنلا ) ديكوتلا

 . ١ «نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو
 نوكي نأ نكي لهف «ةدابعلا ىه اهب اوموقيل رشبلا قلخ ىتلا ةياغلا ىصقأ ناك اذإف

 هللا لوق نم نذإ نوكي نيأو ؟ةدابعلا ةرئاد نع اجراحخ فيلاكتلا نم دحاو فيلكت

 !؟رخآ ءىش یأب اوموقیل ال اهدحو هتدابعل رشبلا قلخ هنآب دکؤملا

 یضتقمج مهکولس ناکو ‹ قحلا مهفلا وه مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا مهف ناك دقل

 . قحلا كولسلا وه مهفلا اذه

 اديور اهجرختف «فيلاكتلا نم ففخعت تذحخأ لايجأ مهدعب نم تفلح نكلو
 رئاعشلا ىف ايئاهن اهرصحت ىتح ايجیردت ةدابعلا ةرثئاد قيضتو «ةدابعلا ةرئاد نم اديور

 ! ةدايز الو ةيدبعتلا

 اإ . . امزال سانلا سح ىف قدصلا دعي مل ةدابعلا ةرئاد نم قدصلا جرح نيحو

 ! سأب الف دج وي مل نف « دجو نإ الیمج ائیش حبصآ

 نإ ةليمج - ىه اغإ ! لماعتلا ىف ةمزال دعت مل ةدابعلا ةرئاد نم ةنامألا تجرح نيحو

 ! ساپ الف دج وت مل ناف ‹ هنیعب صخش یف تدجو

 ةليمج ةظعوم وهاغغإ ! امزال دعي مل ةدابعلا ةرئاد نم دعولاب ءافولا جرح نيحو

 ! سأب الف دحأ هس راي مل نإف « ةعمجلا ةبطخ ىف بيطخل-ا اهب ىقلي

 )١( ]ثايراذلا ةروس 6٦ [
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 ملو ىلاعت هللا هلزني مل مالسإ . . قالخأ الب مالسإ سانلا دنع راص اذكهو
 بر نم دارملا ةياغ » هنأ ىلع سانلا هسراي كلذ عمو . . امامت هدضب رمأ امنإ هب رمأب
 !«دابعلا

 عم ايجيردت عستيو « كلهملا ىدقعلا فلختلا اذه بكاويف ىئاجرإلا ركفلا ىجيو
 نآو ءءىش نالا عم رضي ال هنآ «یمظعلا » هتدعاق ساس ىلع دیدج فلخت لک

 !!نايإلا ىمسم نم جراخ لمعلا نأو ‹ قيدصتلاو رارقإلا وه وأ« قيدصتلا وه ناهإلا

 ا . نايإلا ةرئاد نم اوجرحخ دق اونوكي مل كلذ نوعنصي مهو ساللا نأ ةفيقح
 ةمأ » نأب معزلا نكلو . مهمحري اشي نإو مهبذعي اشي نإ نمحرلا ىدي نيب ةاصع

 لطاب معز وه ‹« ئيش ناي إلا عم رضی ال هنآو « هلک كلذ عنصت یهو ١ ريخب دمحم

 | خيراتلا عقاو هبذكيو < ةي هلوسرو هللا هبلکی

 : لوقيف یلاعتو هناحبس هللا امأف

 هللا نود نم هل دجی الو هب زجی اءوس لمعي نم «باتکلا لهآ ینامآ الو مکینامآب سیل *

 ةنحبا نولخدي كئلوأف نمؤم وهو ىثنآ وأ ركذ نم ثاحلاصلا نم لمعي نمو .اريصن الو ايلو
 . (۱) «اريقن نوملظي الو

 «؟تحبصأ فيك ١ : مهيلع هللا ناوضر هتباححص دحأ لأس دقف ةا هلوسر امأو
 ام ةقيقح امف .ةقيقح قح لكل نإ » ةي هللا لوسر لاق «اقح انمؤم تحبصأ » : لاق

 رظنآ ینأکو یلیل ترهسآو یراھن تأمظأو ایندلا نع تفزع : یباحصلا لاق ۲؟لوفت

 .نوواعتي رانلا لهأ ىلإو نوبواجتي اهيف ةنجلا لهأ ىلإ رظنأ ىنأو «ىبر شرع ىلإ
 . "«مزلاف تفرع . كبلق هللا رون ؤرمأ تنأ : ةي ىبنلا هل لاقف

 نأ . .لوحتت الو لدبتت ال ىتلا هللا ةنس ىه هتملكو «هتملك لاق دقف خيراتلا امأو
 اهنآو ءرارقاإلاو قيدصتلا درجمب ال «ناياإلا تايضتقمب اهمازتلا ردقب نكمت ةمألا هذه

 . .نايإلا تايضتقم نماهلمع ىف صقتنت ام رادقمب نيكمتلا اهنع لوزيو لزلرت

 . هللا الإ هلإ ال تايضتفم

 نولوقيف ةرم تاذ رصنلا م هيلع ىطبي مهيلع هللا ناوضر درفتملا ليجلا ىلإ رظناو

 دق هنأ مهضعب دجیف « ةئ هلوسر رماوأو هبر رماوأ نم هيف رصق ام لک رظنیل : مهسفنأل

 .هنع هللا ىضر سنأ نع ركاسع نبا هج رخأ (۲) . [٤١١-۱۲۳١]ءاسلا ةروس )١(
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 ءاهبر رماوأ ضقنت ىتلا لايجألا ىلإ رظناو !!كاذ وه :نولوقيف ء«كاوسلا لمهأ

 !!ىش نالا عم رضي ال : لوقت مث «قالخأ الب امالسإو لمع الب امالسإ شيعتو

 ! خيراتلا نم ءالؤهو ءالؤه ناکم رظنا مث
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 لماش داسف نم « لبق نم هيلإ انرشأ نأ قبس ام ىلإ ةراشإلا ديعن نأ ةجاح نم انب امو
 موهفم وأ «ردقلاو ءاضقلا موهفم ءاوس «مالسإللا ميهافم لك ىف ةرحأتملا لايجألا دنع

 هلإ ال موهفمو ةدابعلا موهفم ىلإ ةفاضإلاب «ضرألا ةرامع موهفم وأ «ةرحألاو ايندلا

 اهيلع قلطن نأ نكي ةعقاو ةقيقح ىلإ اهلك تاراشإلا هذه نم صلخناغنإ . .هللا الإ
 نع «ىكولسلا فلختلا ١ نم اهبحاصي امو «ةمألا ةايح ىف «ىدقعلا فلخعلا » ةقيقح

 ىف كش الب نمكت ىوصقلا ةروطخلا نكلو ءةروطخلا ةياغ ريطحخ نيرمألاالكو
 هجالع رخؤيو ‹«ةيحان نم ىكولسلا فلخعتلل دهي ىذلا وه هنأل « «ىدقعلا فلختلا»
 طقف ائشان ىكولسلا فلختلا نوكيو « ةححيحص ةديقعلا نوكت نيحف . ىرحخأ ةيحان نم

 جالعلا وه هنأل ‹ هجالعل ىفكي ريكذتلا نإف «فيلاكتلا نم ىعيبطلا ىرشبلا تلفتلا نم

 وه ىدقعلا فلختلا نوكي نيح امأ . فيلاكتلا نايسن ىلإ ىدؤت ىتلا ةلفغلل ىناہرلا

 ىف ةيعيبطلا هتباجتسا دجي ال هنأل «ىفكي ال ۔ ةداتعملا روصلاب۔هدحو ريكذعلاف «ءادلا

 ! ضارمأ نم هب ملأ ام هتاذ بلقلا ءاربإ ىلإ رمألا جاتحيو «بلقلا

 4 ډک ډا

 لصو دق -ةريحخألا ةرتفلا ىف ةمألا ةايح ىف دقعلا ةدقع وه ىذلا ۔ ىديقعلا فلختلا اذه

 مكحلا نع ةينابرلا ةعيرشلا تيحين نيح «ةصاحخ ريخألا نرقلا ىف هتاجرد ىصقأ ىلإ
 نأ ديرن لب «خيراتلا تاوطحخ لجعتن نأ ديرن ال انكلو . حئاحلا ىبيلصلا وزغلا دي ىلع

 هب سيقن یڏلا رایعملا ددحن نأ انه ديرن امنإ . ةريحخألا اهتلحرم ىتح ةوطح ةوطحخ اهعبتتن
 .ةمألا ةايح ىف فلختلا كلذ ىدم

 . مهتايح رومأ نم رمأ لك ىف نيملسملا عجرم «ةنسلاو باتكلا وه كش الو رايعملاو
 ىف نيدلا اذه تقبط ىتلا «نيملسملا نم ىلوألا لايجألا ةايح وه كلذك رايعملاو

 .كولسلا لاجم وأ روصتلا لاجم ىف ءاوس ناميإلا تايضتقج اهنم ًامازتلا « عقاولا ملاع
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 ‹مهيلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ةايح نمو ‹ةنسلاو باتكلا نم انبرتقا املكف

 ةنسلاو باتكلا نع انرخأت املكو (كش الب كلذك ايكولسو ) ايدقع «نومدقتم » نحشف

 لاجم ىف ىلاتلابو ) ةديقعلا لاجم ىف نوفلختم نحنف حلاصلا فلسلا ةايح نعو
 . (كولسلا

 طح سردن نحنو ءاوس «انناهذأ نع بيغت الأ ىغبني ىتلا ةمهملا قئاقحلا ىلوأ كلتو
 نأ كلذك ىغبي ىتلاو ؛صالحلا قيرط نع ثحبن نحنو وأ «هراثآو فارحنالا
 . قيرطلا لضن ال یکل امئاد انعم اھبحصتسن

 ىداضفالاو ىراطحملاو یملعلا فلخنلا-؛

 ف اتمغلاو يركفلاو برحلاو

 . .ىمالسإلا ملاعلا تباصأ ىتلا فلختلا ناولأ لك تأشن ىدقعلا فلختلا نم
 . . ىفاقثلاو ىركفلاو ىبرحلاو ىداصتقالاو ىراضحلاو ىملعلا فلختلا

 اهريثأت ىف ىدقعلا فلختلا ىلإ تدأ ىتلا ةفلتخملا لماوعلا نيب ةبسنلا فلتخت دقو
 ىف یئاجرإلا رکفلا ریثأت ةبسن نوکتف ءافنآ اهانركذ ىتلا فلختلا عاونأ نم عو لک یف

 نم تلفتلا ريثأت ةبسنو «رهظأ اهضعب ىف ةيفوصلا ريثأت ةبسنو ‹«حضوأ اهضحعب
 اهنكلو . .دشأ اهضعب ىف ىسايسلا دادہتسالا ريثأت ةبسنو «رثكأ اهضعب ىف فيلاكتلا
 الصأ تبترت یتلا فلختلا تالاجم نم لاجم لک یف ةلماعو « اهعومجم ىف ةدوجوم
 . هنم تدمتساو ىدقعلا فلختلا ىلع

 نمم ناسنإلا نأ ءاضتقم ىذلاو «ىئاجرإلا ركفلا هأشنأ ىذلا ردخلا ريثأت تحتف
 هتأشدأ ىذلا ردغلاو .مالسإلا تايضتقم لمعي مل ولو رارقإلاو قيدصتلاب ناهإلا لماك

 لمعي نأ نودب هبر ةرفغم ىف دبعلا عامطإ ىف وأ «ركذلا » تايوهت ىف ءاوس ةيفوصلا
 لغشني ناسنإ لك لعجي ىذلا ىسايسلا دادبتسالا ريثأت ثحتو . مالسإلا تايضتقمب
 هلك كلذ ابوحصم . .ةمألا تاجاح الو ةعامحجلا حلاصم ىلإ تفتلي الو «هسفن ةصاخب

 تدتما ةليوط ةوفغ ةيمالسإإلا ةمألا تفغ هلك كلذ ريثأث تحت . . فيلاكتلا نم تلفتلاب
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 نماثلا اهينرق ابروأ خيرات نم لباقت «رثكأ نكي مل نإ لقألا ىلع نمزلا نم نينرق ةرتف

 ىملعلا مدقتلاو «نكمتلاو ةرطيسلا وحن ىبروألا دوعصلا ىنرق «رشع عساتلاو رشع
 . یدالاو یراضحل او

 ام قيرط نع تماقأو «ةملظملا ىطسولا اهنورق راثآ نم تئرب دق ابروأ تناك
 ‹تاهاجتالا عيمج ىف ةيوق ةكرح -ةراضحو ملع نم ىمالسإلا ملاعلا نم تدمتسا

 .ةيقالحلألاو ةيحورلا نيتيحانلا ىف رقفلا لك ةريقف تناك نإو

 ردخلا كلذ ريثأتب ةليوطلا هتوفغ افغ دق ةرتفلا سفن ىف ناك دقف ىمالسإلا ملاعلا امأ
 ناكف «فيلاكتلا نم تلفتلاو ىسايسلا دادبتسالا ريثأتبو ءهيلإ انرشآ ىذلا جودزملا

 .دوعصلل اهدهج لك ابوروأ لذبت ىذلا تقولا سفن ىف طباهلا قلزنملا ىلع
 نم «ةيويندلا » مولعلا لك  جيردتلاب -دعبأ «مخض صلقت ثدح ىملعلا لاجملا ىف

 نرقلا ركف ىلع ةيعرشلا مولعلا هيف ترصتقا ىذلا تقولا تاذ ىف !ملعلا دهاعم
 نرقلا ركف اهيلع ناك ىتلا ةلاصألا نيب ريبكلا قرافلا عم « ريدقت رثكأ ىلع سماخل ا
 !نرق دعب انرق ارجحتي ١ لظو ‹نورقلا نم كلذ الت ىذلا ديلقتلاو ٠ سماخلا

 اهنآ لوألا لصفلا ىف انرشآ امك ةيمالسإللا ةيملعلا ةكرحلا رخافم نم ناك دقل
 مولعلا ىف ام اع نوكي ملاعلا ناكو «هلك ملعلا ىف تعدبأو ءهلك «ملعلل » تحتفت
 ضراعت ريغب ءايميكلا وأ ءايزيفلا وأ كلفلا وأ بطلا ىف تقولا تاذ ىف املاعو ةيعرشلا
 ىتلا كلت اهريغو سلدنألا ىف ةيملعلا دهاعملا تناكو . كاذو اذه نيب ضقانت الو

 ملعلا عورف لك اهبالط ملعت -ةملظملا اهنورق نم جرخت تدب نيح ابروأ اهيف تملعت
 ىلإ دهاعملا كلت ىف ةزرابلا ملاعملا نم «ةيويندلا » مولعلا تناكو « قيرفت ريغب هناولآو
 «ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا ابوروأ تملعت كانه نمو « ةيعرشلا مولعلا بناج

 تايضايرلاو ءايميكلاو ءايزيفلاو كلفلاو بطلا ىف نوملسملا هبتك ام تمجرتو

 . ةثيدحلا اهتضهن ءدب ىف هيلع ذملتتتل تايرصبلاو

 ىلع اورصتقيل مهدهاعم نم ايجيردت مولعلا كلت اودرط «نيلفاغلا » نيملسملا نكلو
 ةروصلا نع «فلخت ١ نم اهتاذ ةيعرشلا مولعلل مهتسارد ىفام عم ‹ةيعرشلا مولعلا

 .اهيلع ةساردلا نوكت نأ ىغبني ىتلا

 . . حضوأ ةيفوصلا ريثأت نوكي دق انهو

1۲ 



 ةيكزت ةجحب ايندلا لامهإ ىلإ تهجتاو «ةرحخآلاو ايندلا نيب تقرف ىتلا ىه ةيفوصلاف
 لاغتشالا نأ ساسأ ىلع «ضرألا ةرامع ىلاتلاب تلمهأو «ةرخآلا لجأ نم حاورألا

 ةلصعملا مولعلا لك تلمهأ مث نمو ءاهتقالطو اهتيفافش اهنع بهذيو حورلا لقثي اهب
 ! ريض الب اهثادآ نع ىنغتست نأ ةمألا عيطتست ةلفان اهتربتعاو «ةرامعلا كلت

 نيملسملا نأ ولف «ريثأتلاب لقتست ال اهنكلو «حضوأ انه ةيفوصلا ريثأت نوكي دق معن
 ءهللا ءادعأ باهرإل ةوقلا دادعإ اهنيب نمو «مهبر اهب مهفلك ىتلا فيلاكتلاب اوماق

 اهيف اوقوفتيو اهونقتيو ةيويندلا مولعلا كلت نم اريثك اوملعتي نأ مهيلع مازل هنأ اودجول
 نكلو .هفيلكتو مهبر رمأب ءافولا نع نوزجعي مولعلا هذه ريغب مهنأل «مهئادعأ ىلع
 مدعو مولعلا كلت لامهإ ىف ۔ةيفوصلا بناج ىلإ رثؤي ناك فيلاكتلا نم تلفتلا
 لك ىطغپ ةحاسلا یف امئاد دوج وم یئاجرإللا رکفلا نأ امك ءاهيلإ ةجاحلاب ساسحإلا

 ! ريصقت وأ صقن
 تناك ىتلا ةرئادلا نم تجرخو ءاتاتب ةيملعلا اهتساح ةمألا تدقف اديور اديورو

 عرهت ابروأو «ضرألا ىف ةملاعلا ةمألا ىه تناك موي «مايألا نم موي ىف اهزکرم یه
 . ملعلا نم اهيدل ام ىلع ذملعتلل اهيلإ

 تشغ یتلا ةماعلا «صلقتلا ١ حورب ىرخألا ىه ترثأت دقف ةيعرشلا مولعلا امأ
 .هجو نم رثكأ نم ىمالسإلا ملاعلا

 سفنب ءةمألا ىف لهجلاو ةيمألا تشفتف سانلا دنع ملعلا ىلع لابقإلا لق ةيحان نمف
 !ملعلا رشنل سرادملا حتفتو اهتيمأ هب ليزت ابوروآ تناك ىذلا رادقملا

 لبق اهب سردت تناك ىتلا اهتروص ىلع ةيعرشلا مولعلا تدمج ىرحأ ةيحان نمو
 ملع » نمو «ىقيرغإ ىركف وزغ نم اهيف لحد دق ناك ا لقألا ىلع نورق ةسمح
 ةدقعم ةدراب ةينهذ تالظاعم ىلإ ةديقعلا ةسارد هليوحت قوف ‹ عفني الو ینغپ ال (مالک

 ةجيتن ريغب لدجلل ةريثم ةيفسلف «اياضق » ىلإ اهليحتو « ىحلا اهاوتحم نم ةديقعلا غرفت
 دحاولا ملاعتي . نيركفم ال ةظفح ىلإ بالطلا لوحت دقف هلك كلذ قوفو !ةياغ الو
 ركفي الو هسفنل ركفيال هنكلو « ىشاوحلاو حورشلاو نوتملا نم ظفحب ام رادقمب مهنم

 ةيافكلا ضورفو نيعلا ضورف نع ثدحتي فورعملا ىفوصلا ههاجتا نم مغرلا ىلع سماحلا نرقلا ىف ىلازغلا ناك )١(
 نورداقلا اهب مقي مل نإ اهعومجم ىف ةمألا مثأت يتلا ةيافكلا ضورف ىف ةيويندلا مولعلا عضيو «فراعملاو مولعلا نم

 . ةمألا باسح نم ايئاهن مولعلا هذه هيف تطقس كلذ دعب رصع ءاج نكلو . .اهئانبأ نم
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 ىلإ فيضأ لب ‹ نيدلقم ةلقن درج اوحبصأو ملعلا ةلاصأ « ءاملعلا » دقفف « هسفنب

 اشن ىذلا هبهذل بصعتي لك «نيسرادلا مع ىذلا ىبهذملا بصعتلا وه «ثلاث رش كلذ

 ىلع هخويشو هبهذم قوفت ٽبثی نأ هنید لجأ نم «هداهج ۱ یراصق لعجپو «هیلع
 ىف زواجتت بهذملا لجأ نم كراعم ىف لحخدي نأو ءاهخويشو ىرحخألا بهاذملا
 ةقرفلا تشفو ! نادبألاو ىديألاب عفادتلا ىلإ « ناسللاب لدجلا دح نايحألا نمريثك

 مامإ فلخ ىلصي نأ ضفري دق مهدحأ نإ ىتح ةفلتخملا بهاذم لا باحصأ نيب ذبانتلاو

 امهعضي وأ هيدي عفري هراوج ىلإ هآر هنأل ةالصلا ىف هاخأ لتاقي دق لب « هبهذم ريغ نم
 وحنلا اذه ىلع مالسإإلا ىف هيخأل هتلتاقم نأ سحيو «هبهذم فلاخي اب هردص ىلع
 ! !مالسإال اهيدؤي ىتلا ةمدخلا» ىه

 ةيقب تلوحت نأ دعب ةينيدلا دهاعملا ىف ةمألا نم نيسرادلا لاح اذه نوكي نيحو
 الي نيدلا ةقيقح نم غارف ىأف-«ىنامأ الإ باتكلا نوملعي ال » نييمآ ىلإ ةمألا
 ةايحلا روحم وه نيدلا ناك نأ دعب «سانلا تامامتها ىف ةهافت ىآو «سوفللا
 ! اههجومو ةداحلا تامامتهألا ثعايو «اهكرحمو

 ىنحملاب « ملاع » نم اهكلحأ ىتح  مالسإلا روصع نم رصع لخي مل هنإ ةقيقحو
 لکف « هتلالد هل ديلقتلاو دومحلا وشفو « اهتلالد اهل ةيجيردتلا مهتلق نكلو «ملعلل قحلا

 . .ءىش لك هعباطب ىشغ ىذلا رومضلاو صلقتلا عم قفتم ءىش
 فلختلا نم الصأ ءىشانلا ۔ ىعرشلاو ىويندلا هيقشب ىملعلا فلختلا نأ ةصالخلاو

 ىلا ةلئاهلا ةيبيلصلا ةوزغلا ليبق ىمالسإلا عمتجملل دئاسلا عباطلا وه حبصأ ۔ىدقعلا
 . ثيدحلا رصعلا ىف مالسإلا دالب تحاتجا
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 هليمزو ىملعلا فلختلا ونص وهف ىداملاو ىونعملا هيقشب - ىراضحلا فلختلا ام
 فلختلا وهو «رثؤملا تاذب رثأتمو «عبنملا سفن نم حبان هنأامك ! قيرطلا ىلع
 . ىدقعلا

 مدق نيح ىئاجرإلا ركفلا هطقسأ دقف  ميقلاو قالخألا بناج - ىونعملا بناجل ا امأ
 بناج نم اهنإف ۔ةيونعماميق تناك نإو  قالخألا نأ كلذ !قالحأ الب امالسإ سادلل
 .ةقيقحلا ملاع ىف اهل عقاو ال ءاضفلا ىف ةقلعم تاراعش ىهف الإو «كولس رخآ
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 ىف ةقبطم ةيقالخأ ميق هنأ ىربكلا هايازم نم ناك «هتقيقح ىلع نيدلا ناك نيحو
 یه ۔یلوألا لایج | سح یف ۔ هذه تناکو ‹ ىعقاو كولس ةروص ىف عقاولا ملاع

 وأ .ةديقعلاب مهسح ىف ةطبترم تناك اهنآ ىأ . . «هللا الإ هلإ ال » ل ةيقيقحلا ةمجرتلا
 امزتلم هكولس نوكي نأ ىغبني ةديقعلا هذه دقتعي نم نأ مهسح ىف ناك ىرحأ ةرابعب
 تلاقامكو « يب مهلوسر مهملعامك ةلماعملا نيدلاف «ةيقالحخألا ميقلا كلتب
 هقلخ ناك » :تلاقف يب هللا لوسر قلحخ نع تلئس نيح اهنع هللا ىضر ةشئاع
 . «نآرقلا

 ىف ةيرهوجلا ةيراضحلا ةميقلا وه ةيقالخألا اهتايضتقمو ةديقعلا نيب طابترالا اذهو
 اليئض هبيصن نکی امهم ‹رضحتملا عمتجملا وه ىمالسإلا عمتجملا لعج ىتلا « نيدلا اذه
 عشي اب ءةراضحلا رهوج ىه نيدلا اذه ىف ةديقعلا لعجقو « ضرألل ةيداملا ةرامعلا نم
 . قالخأو ميق نم اهب طبتريو اهنم

 ىلع «هلك ةيرشبلا خيرات ىف ىراضح ليج ىلعأ درفتملا ليجلا ناك رايعملا اذهبو
 «هيدي لوانتم ىف تناك ىتلا ةيميظنتلاو ةيداملا لاكشألا ىف ةيهانتملا ةطاسبلا نم مغرلا
 . ةيرشبلا اهتفرع ةيقالخأو ةيناسنإ ميق ىلعأ - عقاولا ملاع ىف -سرامي ناك هنأل

 ةيويحلا ةعفدلل ًادادتما «لوألا لصفلا ىف انيب امك هدعوم ىف ىداملا نارمعلا ءاج مث
 لمتكاف «تاهاجتالا عيمج ىف ةيمالسإلا ةمألا ىف مالسإلا اهقلطأ ىتلا ةلئاهلا
 .داليملا ةظحل نم امئاق ناك ىذلا «نومضملا» فلغي ىذلا ىراضحلا «لكشلا#

 ةيدبعتلا رئاعشلا ىف اهرصحف «ةدابعلا » موهفم ىلع ًارط ىذلا داسفلا نكلو
 ىلوألا لايجألا سح ىف تناك «تالماعملا ١ نم ةريثك اناولأ اهنم جرحأو «بسحف
 الإ هلإ الب اطبترم ايمالسإ «اكولس » اهرابثعاب « لماشلا عساولا ةدابعلا موهفم ىف ةلحاد
 نم لمعلا » جرخأ نيح ةيعرش داسفلا اذهل ىطعأ ىذلا ىئاجرإلا ركفلا مث . . هللا

 ايند ىف اهل مجرما «ةديقعلاب طبترملا ىقالخألا كولسلا هماوق ناك ىذلا «نيدلا
 .عقاولا

 نأو «شغي نأو «بذكي نأ هبلق ىف اجرح دجي ال «ملسملا » راص نيح ىرحأ ةرابعب
 هيحخأ ىلع دقحي نأو «دعولا فلخي نأو «لمعلا ىف نواهتي نأو ءةنامألا نوخي

 نأو «نبجيو لخبي نأو « باتغيو زمليو زمخي نآو « قفادي نأو «هتمعن لاوز ینمتیو
 هنأل «یمالسإلا یراضحلا هرهوج دق دقق . . ملعي وهو ناعوج هراجو ناعبش ٽي

 رهوج ىه ىتلا ءايلعلا ةيناسنإلا اهميق نم درجو «هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ نم درجت
 .رضحتملا عمتجملا دامعو ةراضحلا



 ميظنتو اهتيمنتو ضرألا ةرامع لمهآ ىذلا ىفوصلا هاجتالا نإف رخآلا بناجلا نمو
 حانج هللا دنع قحتست ال اهنآو «بالك اهبالطو ةفيج ايندلا نأ ساسأ ىلع اهنوئش

 ةتافتلا اهيلإ ىقلي نأ نم رقحأو لأضأ ىقتلا نمؤملا سح ىف نوكت نأ ىغبنیف ‹« ةضوعب

 دعقو «ىراضحلا «لكشلا » ىلع كلذك ىتأ دق ىفوصلا هاجت الا اذه . . ةرباع

 ةيبلاغلا دصقنو  مهنآل ‹كلذك ميطظنتلا نع مهب دعقو ‹«دييشتلاو ءاشنأإألا نع سانلاب

 ةعانقلا نم هنأب مهاضر اوفسلفو «رقفلاب اوضر مث «ءارقف اوحبصأ دق _لاحلا ةعيبطب
 امزال ميظنتلا دعي ملو ءمهل ةمزال ةيمنتلا دعت ملف !هللا ردقب اضرلا نمو «ةبوبحللا

 ىلإ سانلا بهذي مث «ةروص ةيأ ىفو عضو ىأ ىلع ىض#عت ةرباع تاونس اهنإف «كلذك
 . ميعنلا تانج یف دلخلاب نومعنیف مهېر

 ذخأالا نع سعاقتو « لكاوت نم اهتايط ىف ةيفوصلا هلمحت ام كلذ ىلإ فيضأ اذإف
 نأ ىغبني الف هئوس نم نكي امهم دوجوملا عقاولا نأب ساسحإ وأ داقتعاو « بابسالاب

 ىلع ادرمت ربتعي كلذ نأل كلذ ىف ةبغرلا هرواست نأ ىغبني ال لب «هرييغت ىلإ ءرملا ىعسي
 ءیجیپ مث . یمیظنتو یدام یراضح عادبإ یآ یف امامت ةبغرلا تمدعنا دقف « هللا ردق

 !سوفنلا ىف ةبغرلا تدجو ول ىتح ءادألا نع الماك ازجع ءىشنيف عقدملا ىملعلا رقفلا

 ركفلاو «ةدابعلا موهفم داسف ىف لثمتللا ‹ىدقعلا فلختلا ةطقن نم . .اذكهو

 نزارتلا نع فرحنملا ىفوصلا هاجتالاو «ةيعرش داسفلا كلذ ىطعي ىذلا ىئاجرإلا
 ىنابرلا جهنملا ىضتقم اهريمعتو ةايحلل ةيعقاولا ةيمالسإللا ةسرامملا نعو «ىمالسإلا
 . .اعوطت ال افيلکت

 ةرمز نم ةمألا هذه جرخأ «لئاه ىراضح فلخت اشن ىدقعلا فلختلا ةطقن نم
 . نيملعتملا ةرمز نم لبق نم ىدقعلا فلختلا اهجرخآ امك ‹ نيرضحتملا
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 نايب ىف دهج ىلإ یمالسإلا ملاعلاب طاحأ ىذلا ىداصتقالا فلختلا جاتحي ال
 . ةمألا ةايح ىف ةيفيقحلا هبابسأ

 دصت نيح ةي لوسرلا ثيداحأو نآرقلا ىف مذت ايندلا نأ «فارحنالا طح» نع مالكلا ىف لبق نم انيب ()

 ىف ىشملا بوجو ىف ةحيرص مالسإلا تاهيجوت نكلو . هليبس ىف داهجلا نع وأ هللاب نايبإلا نع ناسنإلا
 . هللا جهنم ىضتقب ضرألا ةرامعو «هللا لضف ءاغتباو ضرألا بكام
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 ۔اهنكلو . . فلختلا اذه ىف تمهسأ ةيوق ةيجراخ بابسأ كانه تناك دقل معن

 .هرسفت الو هرربت ال ۔اهدحو

  سلدنألا ىف ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ءاضقلا ذنم ۔ ىعست ةيبيلصلا ابروأ تناك دقل
 ىتلا لئاسولا نيب نم ناكو . “) لئاسولا لكب هفاعضإو « ىمالسإلا ملاعلا قيوطت ىلإ
 دي نم اهعازتناو «مهيديأ ىلإ ةيملاعلا ةراجتلا ليوحتل بئادلا ىعسلا اهوذختتا

 رحبلاو رمحألا رحبلا ىلع مهترطيس قيرط نع اهمامزب نوكسيي اوناك نيذلا « كيلامملا
 . كلذك هلك ىمالسإلا ملاعلا ىلعو « ةلئاط الاومأ مهيلع ردتف ‹ ضيبألا

 ىده ىلع هوفشك ىذلا ‹«حلاصلا ءاجرلا سأر قيرطل نييلاغتربلا فاشتكا ذنمو

 ىصقألا قرشلا ىلإ نوهجتي اوأدب (! ) نيملسم ةراحب ةنواعمبو ةيمالسإللا طئارخلا
 حلاصلا ءاجرلا سأر قيرط نع مهنفس ىلع اهولقنيو «هتاريخو هضرأ ىلع اولوتسيل

 . ثدح ام اغلاب ارثأت یمالسإلا ملاعلا تايداصتقا ترثأتو « لعفلاب كلذ ثدحو

 وأ ةيبرحلا ةوقلا ءاوس « ةرم لوأ ةيمالسإلا ةلودلا تماق موي ةوقلا زكارم تناك نيأ
 ؟مورلاو سراف دی یف اھلک نکت ملا ؟ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا

 !؟خیراتلا یف ثدح یذلا امف

 تماقأو ءاكد اهتكدو لطابلا ىوق تلازأف « ضرألا ىف ةنمؤملا ةمألا تحاسنا دقل

 ىف ةوق ربكأ تحبصأف ةوقلا زكارم ىلع ىه تلوتساو «مالسإلا ةلود اهناكم ىف
 ةيسايسلاو ةيبرحلا ةوقلا اهدي ىف تراصف «بناج لك اهتوق تلمشو «ضرأل!

 :ةمألا هذه نم نينمؤملل هللا دعول اقيقحت هلك كلذ ناكو « ةيداصتقالاو

 فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو

 ءانمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو ءمهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ننكميلو «مهلبق نم نيذلا

 . '" «ائیش یب نوکرشپ ال یننودبعی
 ؟نيملسملا دي نم ةوقلا زكارم بلسو ‹ كلذ دعب لاخلا ريغ ىذلا امف

 . دعب اميف ىبيلصلا ورغلا نع ثدحتتس )١(

 . [٥٥]روئلا ةروس (۲)
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 . “ . .مهيلع اوبلغتف مهئادعأ ةوق تدادزا امنيب ةيبرحلا مهتوق تفعض : لوقنس

 بابسألاب خيراتلا ةءارق نكلو .كش الو ءةرهاظلا بابسألا ىه كلت «معن
 . .ةقيقحلا نع للضت دق لب ٠ ةقيقحلا ىلإ ىدؤت ال اهدحو ةرهاظلا

 .  #مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغب ال هللا نإ :  نيلئاقلا قدصأ لوقي

 ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنآ ةمعن اريغم كي مل هللا نآب كلذ : لوقيو
 ۳ ەمهسفنأب

 ةقيقح" وه سوفنلا ىف ريغتي ىذلاو . . نالا وه ةنمؤملا سوفنلا لخشي ىذلاو

 . نالا

 فالختسالاب هللا دعو اهل ققحتي «نايإللا ىف «ةمدقحتم ) ةمألا نوكت نيحف
 «(اهبلس ىأ ) ةمعنلا رييغت ثدحي «ةفلخعم ١ نوكت نيحو . نيمأتلاو نيكمتلاو
 . نيماتلاو نيكمتلاو فالختسالا ةمألا نع بهذيو

 ةدماكلا هبابسأ هل ءاهيلع ةيبيلصلا ابروأ ءاليتساو «نيملسملا دي نم ةراجتلا بلسف

 بترت یذلا رومضلاو صلقتلاو ءاهعومجم ىف ةمألا باصأ ىذلا ىدقعلا فلختلا ىف

 .هاجشا لک یف هیلع

 وه ىمالسإلا ملاعلا نم ةديازتم ءازجأ نم ءادعألا نكم ىذلا ةيبرحلا ةوقلا لؤاضتف
 . ىدقعلا فلختلا راثآ نم رثأ - ةيلاتلا ةرقفلا ىف نيبنس امك  هتاذ

 .ديكوت ىلإ جاتحت ال صاخلا ىداصتقالا ناديملا ىف ىدقعلا فلختلا راثآ نكلو

 نوردقي ال رهاق ببسل نيملسملا ىديأ نم تبلس دق ةيملاعلا ةراجعتلا نأ ضرفنلف

 وأ نيحلا كلذ ىف اهدحو ةراجتلا ىلع ىمالسإإلا ملاعلا ةورث فقوتت لهف « هثرد ىلع

 ! ؟نیح یا یف

 ىف ةعقب ىنغأ هللا نم ردقب۔ ىه طيحللا ىلإ طيحملا نم ةيمالسإللا ضرألا نإ
 رامثتسالا رمثتست مل ةظحللا هذه ىتح لازت امو تناك دقو ‹تاريحخ اهرثكأو ضرألا

 .اهتاقاط لكو اهدراوم لك لغتسي ىذلا «لماكلا

 )١( ةيلاعلا ةرقفلا ىف ىبرحلا فلختلا نع ثدحتن .

 ) )۲لافنألا ةروس (۳) . [١١]دعرلا ةروس ] ٥۴[ .
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 ىلإ -اهعومجم ىف ةمألا عست مل اذاملف «ةرهاق بابسأل ةورثلا نم ءزج عاض اذإف
 ىف ةروخذم نداعمو ةعانصو ةعارز نم «لالغتسالل ةلباقلا ىرخألا تاورفلا لالغتسا
 !؟ ضرألا نطاب

 فارصنالاو «مئازعلا نهوو «ىملعلا فعضلاو « لكاوتلاو ‹«سعاقتلا وه ببسلا
 هرييغت ىلإ ىعسلا ىغہثي ال هللا نم ردق هنآ ىلع رقفلاب یضرلاو ‹ ضرألا ةرامع نع

 ! هللا ردق ىلع درمتلا ةئيطخ ىف عوقولا نم افوخ

 !؟ىدقعلا فلختلا نم الإ اهلك لماوعلا هذه تأشن نيأ نمو

 لايجألل ثدح دق -نيملسملا دي نم ةراجتلا عايض وهو ضراعلا اذه انليخت ول
 لايجألل ثدح ال الثامن نوكيس اهدنع لعفلا در ناك لهف ءةمألا هذه نم ىلوألا
 ؟ةرحأتملا

 ىف عجار هنإ مأ ؟نيملسملاب تطاحأ ىتلا ةيجراخلا فورظلا ىف قرافلا نمكي لهو
 نايإللا نيب . .اهرحخآو ةمألا هذه لوأ نيب لئاهلا ىسفنلا قرافلا ىلإ رمألا ةقيقح
 باصأ ىذلا ىدقعلا فلختلا ىلإ عجار ىأ . . فرحنملا لخلخللا نايإلاو حيحصلا
 ؟ ةرخأتملا اهلايجآ ىف ةمألا

 . ىمالسإلا خيراتلا ثادحأل انمهف نوكي نأ ىغبني كلذكو

 دعبلاب ضرألا ىف نيكمتلاو ةوقلا لانت نأ نكي ةيمالسإلا ةمألا ريغ ۔ ىرحأ امآ نإ
 ايروأ لاح وهامك . .نيكمتلاو ةوقلا ىف تداز هللا نع ادعب تداز املك لب !هللا نع
 :رافكلا ةلماعم ىف ةينابرلا ننسلا نم اذه نأل «مويلا ةدحاجلا ةرفاكلا

 . ٩ « ..ءیش لک باوبأ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن املف $

 : ريمدتلا ىتاي مث .. هللا اهردقي نمزلا نم ةرتفل

 اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف .نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأ اوتوأ امم اوحرف اذإ ىتح ..

 ۲١ هک نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 اوفرحنا اذإف نالا ىلع الإ نوكه ال . . ةصاخ ةئسب لماعت اهنإف مالسإلا ةمأ امأ
 نع نوفرحنم مهو نيكمتلاب اونتفي نأ مهل ديري ال هللا نأل كلذ ؛ نيكمتلا مهنع لاز

 : نيرفاكلا ةنس مهذحخأتف رفكلا ىلإ اولصي ىتح افارحنا اوديزيف «هقيرط

 . ٤٤ .٤٥[ ]ماعنألا ةروس (۲) ٤٤[. ] ماعنألا ةروس (1)
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 ال اهيف مهو ءاهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهتتيزو اسيندلا ةايسلا ديري ناك نم
 !وناك ام لطابو ءاهيف اوعنص ام طبحو ءرانلا الإ ةرخآلا ىف مهل سيل نيذلا كئلوأ .نوسخبي
 . )%4 نولمعي

 ىكل !ليبسلا نع ةفرحنم ىهو ًادبأ اهني ال هنأ ةمألا هذهب هناححبس هتمحر نمف

 .نيلاصلا هدابعل هرخدي ام ةرخآلا ىف اهل رخديو ءاهنع ضار وهو اهنكميف «هيلإ دوعت
e +ب  

 !ديكأت لكب ةحضاو ىدقعلا فلختلاب هتلصف ىبرحلا فلختتلا امأو

 هاجت الا ءاوس «ةمألا هذهل ةيبرحللا ةوقلا ىف ترثأ دق ىديقعلا فلختلا لماوع لكف
 وأ ! سفنلا داهجل ةقاطلا ريفوت ةجحب ءادعألا داهج نع سانلا فرصي ىذلا ىفوصلا

 ةيعرش هحنيو هيلع تبريو مالسإلا ةقيقح نع فلخت لك ىطخغي ىذلا ىئاجرإلا ركفلا
 وأ « ءادعألا باهرإل ةوقلا دادعإب ترمأ ىتلا فيلاكتلا نم تلفشلا وأ .دوجولا
 . . هللا ةملك ءالعإل داهجلا نع مهبوعش ىلع مهناطلس ضرفب ماكحلا لاغشنا

 فلختلا نم الصأ عبانلا « ىجولونكتلاو ىملعلا فلختلا كلذ ىلإ فيضأ اذإف
 لكل ةيقطنملا ةجيتنلا وه حبصأو «ىبرحلا فلختلا بابسأ تلمتكا دقف «ىدقعلا
 .ةريحخألا نورقلا ىف سانلاب تطاحأ ىتلا فورظلا

 لىت یبیلصلا وزغلا نم یمالسإلا ملاعلا ةيامح ءبع ةينامثعلا ةلودلا تلمح دقل

 امم « ةقاطلا دهج اهلذبو ءاهتين صالحخإو ‹ ليبسلا اذه ىف اهداهج نإو ؟؛نورق

 .ةمايقلا موي هللا دنع اهنازيم ىف اهل بسحي

 ةلودلا اهنم وجنت الو ءهلك ىمالسإلا ملاعلا طيحت تناك ىتلا فلختلا لماوع نكلو
 . نيدايملا نم هريخك ىبرحلا ناديملا ىف ةيجيردتلا اهرامث ىتؤت تلظ « ةمكاحلا

 (ايلاح دارجننل ) جربسرطبو ابرغ انييف ىلإ ةيمالسإلا شويجلا تلصو نأ دعبف
 فادهألا كلت نع ال عجارتت تذحخأ «تقولا نم ةرتف امهنم الك ترصاحو «اقرش
 نم ةعساو اعاقب ةيبيلصلا ايسور تلكأ ىتح «ايندلا فادهألا نع لب ءاهدحو ىوصقلا
 تناك ضرألا نم اعاقب ةيبيلصلا ابروأ تلكأ امك !نوملسم اهناكس لك ضرألا

 ىلإ ناکم نم مهتبسن حوارتت نوملسمو یراصن اهیف شیعی «یمالسإلا مکحلل ةعضاخ
 . رمتسملا صلقتلا اذه ىف ةيسيئرلا بابسألا نم ًاببس ىبرحلا فلخستلا ناكو «ناكم

 .[ 16-11 ]دوھهةروس ( )١
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 ةلودلا ةوقل ةئفاكم اهتوق تراص ىتح «رارمتساب ىوقتت ابروآ تناك دقل «معن
 مسج نم لكأت ةيبيلصلا تأدبو «ىوقلا نازيم ريغتف ءاهيلع قوفتت تأدب مث «ةينامثعلا
 . ىمالسإلا ملاعلا

 ! رربپ الو رسفپ ال ۔هدحو ۔ اذه نکلو

 ‹« دوجوملاب ىضرلاو «دوعقلاو دومجلا وه! رربي ال ناك نإو -رسفي ىذلا اغنإ
 ‹ىعانصلاو ىملعلا فلختلاو «بابسألاب ذحألا عم قحلا لكوتلا نم الدب لكاوتلاو
 ىساسألا فلختلا كلذ ىلإ ةعجار لبق نم انيب امك اهلكو . .راكتبالا حور نادقفو

 . نينمؤملل هلوسرو هللا اهنيب امك نامي إلا ةقيقح نع ريطخلا

 ىمالسإللا ملاعلا ةيامح اهقتاع ىلع تذخأ ىتلا «ةمكاحلا ةلودلا لاح اذه ناك اذإو
 . ريثكب ًاوسأ ناك ىمالسإلا ملاعلا ةيقب لاح نإف ىبيلصلا وزغلا نم

 ىلع ةظفاحملا ديدش كلذك هعبطب هنأ امك «هعبطب ىركسع بعش ىك رتلا بعشلا نإ
 مهرافظأ ةموعن ذنم هتانبو هئانبأ بصل «ةيبرتلا ىف هتمارص كلذ ىلإ فاضي «ديلاقتلا

 رمع ةلاطإ ىف هرثأ هلك اذهل ناكو .اهيلع مهتئشدت داري ىتلا ةطوبضملا بلاوقلا ىف
 مئازهلا مغر هكساقتو اهبعش ةبالص ىفو ءاهلخاد ىف مدهلا لماوع لك مغر ةلودلا
 . نيريحخألا نينرقلا ىف ةلودلاب تلح ىتلا ةيلاوتملا

 هبيصن ناكف _بعشو بعش نيب ةجردلا ىف فالتخا ىلع ىمالسإلا ملاعلا ةيقب امأ
 ملاعلا ىف ةرمدملا هراثآ لكب ىدقحعلا فلختلا دوجو عم «لقأ تافصلا هذه نم
 تقو ىف ىبيلصلا وزغلل راطقألا كلت ضرعت نع الضف . . ءانثتسا الب هلك ىمالسإلا
 اهيف رايهنالا ناك كلذل . . رشع عساتلا نرقلا ىلإ ىداليملا رشع عباسلا نرقلا ذنم ركاب
 ! دشأ اهيف تناك فلختلا لماوع نأل « عرسأ

 نكلو . .نويلبان ةدايقب ةيسنرفلا ةيبيلصلا ةلمحلا مامأ ةردان ةلاسبب كيلامملا لتاق دقل

 ةيزهلا تناك دقل !؟هشيج نويلبان هب حلس ىذلا عفدلملا ءازإ قدانبلا ىدجت اذام

 ىف اعابت كلذ لثم ثدحو !راكتبالاو مدقتلا مامآ ىبرحلا فلختلا ةيزه . . ةمساح

 . دومجلاو فلختلا ىلع ةديدجلا ةوقلا راصتناب كراعملا تهتناو . . ىمالسإإلا ملاعلا

 % ةة 3

 ! هلةدعلا دادعإو داهحلا نع سعاقتلاو ‹ هللا ليبس نع فارحنالا رربي ءىش ال
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 . . هانفصو ىذلا وحلا ىف ىفاقثلاو ىركفلا فلختلا نع ثدحتن نأ لوقلا ةلفان نم
 ىف دؤمو ‹« ضعب باقرب اهضعب كسع فلختلا نم ناول اهلكف ! هانركذ ىذلا لك دعب

 . رايهنالا ىلإ ةياهنلا

 ىلإ جاتحت دق ىدقعلا فلختلا نيبو ىفاقغلاو ىركفلا فلختلا نيب ةلصلا نكلو
 . تاذلاب نأشلا اذه ىف ديعتو ةرصاعملا ةيلهاجلا ءىدبت ام ةبسانمب ةصاحخ ةراشإ

 باصأ ام لك نأب ۔ ثيدحلا ىتایس امك ۔نیملسملل یبییلصلا وزغلا ىحوأ دقل
 ةصاخ ةفصب زكرو ! مالسإإلا ببسب ىأ ! نوملسم مهنآ ببسب ناك فلخت نم نيملسلملا

 تناك ابوروا نأبو « ابوروأ یف ةسينكلا خيراتب الدتسم یفاقثلاو ىركفلا بناجلا ىلع
 اهتايح تناك نأ تقو ۔. ةصاحخ ةفاقفلاو ركفلا ناديمو - نيدايملا عيمج ىف ةفلختم

 نأ دعب الإ نيدايملا عيمج ىف قلطنتو رضحتتو مدقعت ملاهنأو « نيدلاب ةموكحم
 . نيدلا ةقبر نم ١ تررحت»

 ىركفلا وزغلل ضرعن نيح رخآ عضوم ىف رثكأ ليصفتب ةيضقلا هذه لوانتن فوسو
 .ةلالدلا ةمساح ةيخيرات ةقيقح ىلإ عجرن ن أ انه بحن انكلو . نيملسملا ةايح ىف هراثآو

 ‹ حيحص ىجهنم ساس ىلع « لقعلا » مادختسا ىلإو « ريكفتلا » ىلإ ةرعدلا نإ
 خيراتلا ةساردو ضرألا ىف ةحايسلا ىلإ ةوعدلاو . نيدلا اذه ةوعد اهميمص ىف ىه
 ربدت ىلإ ةوعدلاو . نيدلا اذه ةوعد اهميمص ىف ىه <« كلذك ىجهنم ساسا ىلع

 ةايحلا ىفو ىداملا نوكلا ىف ةينابرلا ننسلا ىلع فرعتلاو « نوكلا ىف هللا تايآ
 ١° . نيدلااذه ةوعد اهميمص ىف ىه <« ةيرشبلا

 ىف ىمالسإلا « ركفلا » قلطنا لب لوسرلا تاهيجوتو ميركلا نآرقلا تاهيجوت نمو
 ىلع لدت تاعادبإ اهيف عدبأو ‹ ذثموپ ةحاتم تناك ىتلا ةفاقثلاو ركفلا نيدايم عيمج
 ىتلا ةمخضلا ةيدقعلا ةكرحلل ىدص هلك اذه ناكو . . تاذلاب ةقثلاو نكمتلاو ةلاصألا
 ملعلا بلط » نأب اهنا يإل ىدصو « نيدايملا عيمج ىف ةيمالسإلا ةمألا اهب تكرحت

 ادب ىتلا ةيركلا ةميظعلا ةملكلا كلتل ىدصو < ةي يركلا اهلوسر اهملع امك « ةضيرف
 « ارقا ١ : ب هللا لوسر ىلع ىح ولا لزلت اهب

 ةيدبعتلا رئاعشلا ىف ةدابعلا رصح ىذلا ىجيردتلا ىدقعلا فلخشلا ثدح الو

 . ( ةرصاعم ةيركف بهاذم ١ باتك نم ةينالقعلا لصف تثش نإ ۔عجار (1)
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 ىتلا فيلاكتلا عيمج ىف ىجیردت رومض ثدح « فيلاكتلا ةيقب اهنم جرحخآو « اهدحو

 ارومأ تحبصأو « ةدابعلل لماشلا ىنعملاب ةطبترمو « ةديقعلاب ةطبترم لبق نم تناك

 ‹ ملعلا بلط ناكو ! ريض الب اهكرت ءاش نإو اهب ماق ناسنألا ءاش نإ « ةيلامك»

 اهباصأف ةدابعلا زيح نم تجرح ىتلا فيلاكتلا هذه نيب نم ‹« ريكفتلاو «ةءارقلاو

 ةمئاقلا ةيعرشلا هحنمو «فلختلا اذه ىلع تبرف ىئاجرإللا ركفلا ءاج مث . رومضلا
 ىف هلك لقعلا لمع ترصحف ةيفوصلا تءاجو ! ءىش نايإلا عم رضي ال هنآ ىلع
 دادبتسالا دعاسو ! حورلا لمعل اهمهو ىف لاجملا حسفتل « نكمم قاطن قيضأ

 ىدقعلا فلختلا اذه نمو . . تالاجملا عيمج ىف لماش دومج ثادحإ ىلع ىسايسلا

 ! رودقملا هدعوم ىف هناكم ذحأو ىفاقثلاو ىركفلا فلختلا اشن

 £ ډب ډم

 یراضحلاو ىملعلا مث « الوأ ىدقعلا « فلختلا نم لئاهلا ردقلا اذه ثدح نيح
 ! ؟ یقب اذامف . . یرکفلاو یفاقثلاو یبرحلاو یداصتقالار

 . ركف الو ةفاقث الب مالسإ . ملع الب مالسإ . ةراضح الب مالسإ . قالحأ الب مالسإ
 ةقيقح نم هيف ىقباذام . . ةيداملاو ةيبرحلاو ةيداصتقالا ىوقلا كلاهتم مالسإ

 ! ريض ال : لاقو كلاهنملا فلختملا مالسإللا اذه نع ىضر دقف ىئاجرإإلا ركفلا امأف
 !ءىش نالا عم رضي ال هنأل

 : لاقو كلاهتملا فلختملا مالسإلا اذه نع كلذك ىضر دقف ىفوصلا هاجتالا امأو
 سيل .ةرخآلا وه اغنإ ايندلا وه مهملا سيلو «ةينافلا ايندلا رومأ نم اهلك هذهف !ريضال
 ! حورلا ملاعامنإو ةداملا ملاع

 ىف كشوي كلاهتملا فلختملا مالسإلا اذه ناك دقف « مالسإللا ةقيقحل ةبسنلاب امآو
 !!ءالسإ الب امالسإ حبصي نأ ةقيقحلا

 . نولسي بدح لك نم . .نويبيلصلا لبقآ ذئدنعو
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 .یيیلصلاوزغلا-۳

 رشاعلا نرقلا تايادب ذنم ةقيقحل ا ىف ثيدحلا ىبيلصلا وزغلا تالواحم تأدب

 رخآ تطقس نيحف . سلدنألا نم مالسإإلا درط دعب ( ىداليملا رشع سداسلا )یرجهلا

 ةيشحو كراعم دعب م ۱٤۹١ ماع -ةطانرغ ةليود ىهو  سلدنألا ىف ةيمالسإ ةليود

 مهدرطل نيملسملا ةعباتم ىلع نيبيلصلا عجشو ىبيلصلا راصتنالا ابابلا كراب « ةليوط
 ! مالسإلا دالب ةيقب نم

 ىلع نيظفاح_م اولظ دق سلدنألا ىف اوقب ىذلا نيملسملا نأ نم مغرلا ىلعو

 مكاحم نم مهيلع عقاولا ىشحولا طغضلا تحت ماع ىتئام نم برقي ام ارس مهمالسإ

 نأ عقوتملا نم نكي ملف . . لبق نم هلك خيراتلا ىف ةيشحولا ىف هل ليثم ال ام « شيتفتلا
 .اوهتنا یتح ایجیردت اوشالتف . . شطبلا نم مهيمحت ةوق ريغب مهمالسإ ىلع اولظي

 نم سدقملا تيب ىلإ ىلوألا اهتريسم رركت نأ ةدقاحلا ةيبيلصلا عسو ىف نكي ملو
 لب «بسحف داصرملاب مهل ةفقاو نكت مل ةيتفلا ةينامشعلا ةلودلا نأل «قرشلا قيرط

 . ئش اهمامأ فقي ال ةحساك ةوقب ابروأ قرش ىف لغوتت ةمراعلا اهتيويح لكب تناك
 ضرألا حستكت ال - ثيمس لوتناك درفلو رصاعملا ىدنكلا قرشتسملا لوقي امك - تناكو
 تارشعب مالسإلا ىف اهلهأ لخديو «اهتاذ ةيحيسملا ةديقعلا حستكت تناك لب «طقف

 :ماع لك فولألا

 ره (مالسإلا دصقي ) « ايب ١ ىبنلا ناك « ةيعويشلا تماقو سكرام لراك ماق نأ ىلإ »

 مهلا نل هنإو .هلك اهخيرات ىف هتهجاو ىذلا ةيبرغلا ةراضحلل ديحولا ىقيقحللا ىدحتلا

 اديدهت تاقوألا نم تقو ىف ودبي ناک مکو «ءاًيقيقح ىدحتلا اذه ناك مك ركذتن نأ

 .اقح ارڀطح

 دقف . . ادج ايوق ناکو «یدقعلاو یبرحلا نینادیملا الک یف ارشابم موجھلا ناک دقل »

 اهنم اهملستتل «ةينامورلا ةيروطاربمإلا تاعطاقم لمجأ » ةدحاو ةعفد ةيحيسملا تدقف

 نأ نم مغرلا ىلعو .اهلماكب ةيروطاربمإلا عايض نم رطخ ىف تناكو «ةديدجلا ةوقلا
 رمتسا دقف ءايروسو رصم تعقو امك ةيبرعلا شويجلا دي ىف امامن ۔ عقت مل ةينيطنطسقلا
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 ةنس لعفلاب ةينيطنطسقلا تعقو ةيناثلا عسوتلا ةجوم ىفو . ةليوط ةرتف اهيلع طغضلا
 لظ امنيب ء۲۹١٠ ةنس انييفب راصحلا طاحأ اهتاذ ةعزفغملا ابرو بلق ىفو ۴
 ىف ىرحخأ ةرم كلذ ثدحو .هقيرط ىفارمتسم «نيلي ال ادينع ادب ىذلا «فحزلا

 ىف ايكافولسوكيشت عوقو نإو ء١۱۹۸ ةنس ىف دهعلا هيلع لواطتي مل بيرق تقو
 سوفن ىف عزفلا كلذ ثيدحلا رصعلا ىف طق هل نكي مل ۱۹٤۸ ماع ةيعويشلا ةضبق
 ةمخضلا ةوقلا كلت نم ‹«نرق دعب انرق رمتسملا فح زلا كلذل ناك امك ‹ بيهتملا برغلا

 .ةرم دعب ةرماهراصتنا رركتيو ءأدهت الو فكت ال ىتلا «ةددهملا

 [ةيمالسإلا ] تاراصتنالاو ديدهتلا ناك كلذك «ةيعويشلا عم رمألا وه امكو »
 ملاع ىلإ اهجوم ىمالسإللا موجهلا ناك دقف . . اًضيأ راكفألاو ميقلا ملاع ىف نيمئاق
 ىلع رارصإب ةديدجلا ةديقعلا تلمع دقو . عقاولا ملاع ىلإ ةجوم وه امك تايرظنلا

 ىتلا ةيماسلا ةديقعلا ابروأل ةبسنلاب تناك ىتلا « ةيحيسملا ةديقعلل ىسيئرلا أدبملا راكنإ
 ‹فنعو ةوقب اهجوم ىمالسإإلا ديدهتلا ناكو .اهتراضح اهلوح ىنبت ۔ءطب ىف ۔تذحأ
 ةيباجيإلا ةوقلا وه مالسإلاو .ابيرقت ىحيسملا ملاعلا فصن ىف احستكم احجان ناكو
 . هب اونمآو ديدجلا نيدلا ىف ارلخد اسان نييحيسملا نم تعزتنا ىتلا ةديحولا
 . ) «نییالملا تارشعب

 ركفت مل لب «قرشلا ىف ىنامثعلا زجاحلا قارتخا نع تزجع دقو ةيبيلصلا نكلو
 ةهج نم ىمالسإلا ملاعلا لوح فافتلالا ىلإ تهجتا «هماحتقا ىف ريكفت درجم
 . حلاصلا ءاجرلا سأر قيرطل اهفاشتكا دعب ةصاحخو «برغلا

 اظوفحمو افورعم حلاصلا ءاجرلا سأر ربع ابرو ىلإ قرشلا ىصقأ نم قيرطلا ناك
 نم ودبي امك ةقيقد ةسارد ةيحالملا هلاوحأ اوسردو « مهطئارخ ىف هونود «نيملسملا دنع

 اهنورق تاملظ ىف ةعباق تناك ابروأ نكلو «هريغو ىنوریبلل «دنهلا بئاجع ١ باتک
 هراحب بوک رب رطاخت الو ليلقلا الإ ملاعلا نع فرعت ال ‹ةملظملا ىطسولا

 . هتاطیحمو

 راحبلا دايترا ىلإ اريخأ اهتعفد ابروأ لحخاد ىف ةلعافتملا لماوعلا نم ةعومجم نكلو

 ىلع ةيوبابلا تلمع ىذلا « ىبيلصلا عفادلا لماوعلا هذه ىوقآ نم ناكو «ةلوهجلا
 مهدالب ىلع ءاليتسالل ‹ سلدنألا نم مهدرط دعب نيملسملا ةعباتم ىف الثمتم « هعيجشت

 . ٠٠١-٠٠١ ص ۱۹1٩« ةنس ةعبارلا ةعبطلا «ثيدحلا خيراتلا ىف مالسإلا «ثيمس لوتناك درفلو (1)
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 الثمتمو -سلدنألا نم مهودرط امك اهنم مهدرط نكي مل نإ-مهمكحل اهعاضخإو
 فاعضإل ‹«مهديآ ىف اهتزايحو مهنم ةيلاعلا ةيراجتلا ةرطيسلا عازتنا ةلواحم ىف كلذك

 . ىرخأ ةهج نم مهبرح ىلع ىوقتلاو «ةهج نم نيملسملا
 مامتإ ىلع هناعأو اماجاد وكساف لد ىذلا دئارلا نوكي نأ نامزلا كلذ بيجاعأ نمو

 داق لب «طئارخلاو تامولعملاب هدمأ ىذلا «دجام نبا١ ملسملا ىبرعلا راحبلاوه هتلحر
 ! !ةيقرشلا دنهلا رزج وحن هتنيفس هسفلب

 نع ةحصفملا ةريهشلا هتلوق لاق «دجام نبا ةنوعمب هتلحر اماجاد وكساف متآ نيحو

 وزغلا ريثأتب انئانبأل ةلحرلا سردن نيح هنع نحن لفاغتن ىذلا «ةلحرلل ىقيقحلا فدهلا
 ةبقر انقوط نآلا : لاق !«ةيملع » ةلحر تناك اهنآ انبالطل معزنو ۰ یجیس امک ی رکفلا

 ! !تويو قنتخيف لبحلا بذج الإ قبي ملو «مالسإلا
 . فادهألا ةحضاو ةيبيلص ةلحر

 ء ىمالسإللا ملاعلا ىف نويبيلصلا اهب ماق ىتلا ىرخألا تالحرلا لك اهلثمو

 ىلإ للستلا ةقيرط ىلع اهولديل مهتاموكح ىلإ نوعج ریو «هجراخمو هلخادم نوسردی
 ضرألا ىلع ءاليتسالا اهفده ناك ىتلا «نالجام ةلحر اهرهشأو .نيملسملا دالب
 ىلع كلذك انئانبأل اهسردن ىتلاو «نييبيلصلا مكحل اهعاضحخإو نيبلفلا ىف ةيمالسإلا
 . “!خيراتلا ىف ةيفاشكتسالا «ةيملعلا » تالحرلا مظعأ نم اهنأ

 ًريوزت كلذ نم دشأ ءىش سيلف . . «ةيملع » اهنأ امأو !معنف ةيفاشكتسا اهنآ امأ
 . خيراعلا ىلع

 نوملعياونوكي مل ادالب نييبروألل تفشك اهنأل ءابروأل ةبسنلاب ةيفاشكتسا اهنإ مث
 ىف انم ةلوهجم اندالب تناك له ! نيملسملا نحن انل ةبسنلاب امأ . عامسلاب الإ ايش اهنع
 مهل سردن نحنو انئانبأل ىحون امك ءانلاهفشكيف نالجام ىتاي نأ راظتنا
 .! ؟خيراتلا

 ىأ ) «رافكلا ١ عاضحخإل نيبلفلا ىلإ «ةلحر » دادعإب هل نذإلا بلطي تارم ةدع ابابلا ىلإ نالجام بشك (۱)
 عفر لواح الو ! «ةيفاشكتسالا ةيملعلا » هتلحرب ماقف ابابلا هل نذأ اريخأو «بيلصلا مكحل (نيملسملا

 مل مهنأل « هولتق «نيربربتملا » نأ انئانبأل سردن نحنو .نوملسملا هلتق ةيمالسإلا ضرألا ىلع بيلصلا
 !ةميظعلا ةيفاشكتسالا ةلحرلا ةميق اوردقي

 ! ةطوطب نبا ةلحر -لاغملا ليبس ىلع نيملسملا تاباتك نم رظنا (۲)
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 !تاقرسلا تأدبو . . تافاشکتسالا تلاوتو . . تالحرلا تلاوت

 ىلإ نوئجيلف ۔ ةصاخ ايقيرفأ ىف - نيملسملا نيطالس نم ناطلس ىلإ نويبيلصلا ءىجي
 مهدعاسيف هئفارم ىف وسرت یتلا مهنفس ةدعاسم هنم نوبلطيف  !هتلفغ ىلإ لق وأ ۔همرک
 ! تءاج اذإ مهنفس ةمدخب مه اوموقيل ىطاشلا ىلع ضرأ ةعطق نوبلطيف ! كش الب
 ضرألا ةعطق ىلع اولوتسا اذإف ! كشالو «مركلا » ىضتقب ضرألا ةعطق مهيطعيف
 ‹«حالسلاو دونجلاب ةلمحملا نفسلاب اوءاج ىطاشلا ىلع زاكترا ةطقن مهل تراصو

 لک اومدختسا دقف ‹ىبيلصلا وزغلل ةديحولا ةقيرطلا ىه لاحلا ةعيبطب هذه نكت ملو

 ةيريشبت تالمح ىلإ « حيرص ىركسع وزغ نم «مهفادهأ مهل ققحت ىتلا لئاسولا

 . لماك رامعتسا ىلإ دعب امیف بلقنی «یراجت » للست ىلإ 'لیبسلا دهقت
 ةيمالسإلا ضرألا لك اولتحا دق اوناك -ىداليملا رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىف ۔اريخأو

 قطانم ىف نيملسملا اوعضحخأو « ةيبرعلا ةريزجلا نم ءازجأو ءاهتاذ ايكرت ادع ام «ءابيرقت
 مكحلاب نوموقي « !نيملسملا » نم ماكح ةطاسوب وأ ةرهج ىبيلصلا مكحلل مهلالتحا

 ! نويبيلصلا مكحي ۔مهلالخ نم وأ مهئارو نمو «ءارهاظ
 ! ريسفت الو ليلعت ىلإ اهتاذ ىبيلصلا وزغلا ةرهاظ حاتحت ال

 ىف ريبخلا فيطللا هب انربخأ دق مالسإلل مهبولق ىف نويبيلصلا هلمحي ىذلا دقحلاف
 : لراملا هباتك

 . * (مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو#
 نم مهسفنا دنع نم ادسح ارافك مكنايإ دعب نم مكنودري ول باتکلا لهآ نم ریثک دو #

 . )٥( #قحلا مهل نبت ام دعب

 . ° «اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو

 درجمف . رخآ ثعاب ىلإ جاتحي ال < مالسإلا دض مهبولق ىف نما « مئاد دقح وهف

 دض كرحتلا ىلع مهل ثعابو « مهنئاخض كيرحتل فاك ضرألا ىف مالسإ دوجو

 . اوعاطتسا نإ مهنيد نع مهودريل نيملسملا

 . اهبرغو ايقيرفأ طسو ىف ثدح امك (۲) . ىقيرفألا لامشلاو رصم ىف ثدح امك (1)

 . .١١١[ ] ةرقبلا ةروس )٤( . ايسينودنأو دنهلا یف ثدح امک (۳)

 . [ ۲۱۷ ]ةرقبلا ةروس (1) . [ ]٩ .٠ ةرقبلا ةروس )٥(
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 اهعنطصا ةمخض ةبوذكأ كانه نأل اهب ريكذتلاو اهديكوت ىلإ جاتحن ةقيفح كلت
 اهقدص ىتح تالاجملا عيمج ىف اهقلطأو «ةيبيلصلا هداقحأ اهب ىراديل برغلا

 مهلاهنقلام وحن ىلع اهنوددري اوراصو ۔ ىركفلا وزغلا ريثأتب -مهسفنأ نوملسملا

 ابروأ كرحت ةيمحل لا كلت دعت ملو « ىهتنا دق ةينيدلا ةيملا رصع نأ اهتصالخ . . مهتداس
 اًلماع دعي مل ابروأ ىف «نيدلا » نأل « ىطسولا روصعلا ىف اهكرحت تناك امك مويلا
 ‹تاماغللاو دراوملا نع ثحببلا هفده «ىداصتقا رامعتسا » وه امنإ .اهلهأ ةايح ىف ارثؤم

 !! نيدلاب هل ةقاللع الو

 ! عقاولا نم اهل بيصن ال ةبوذكأ ۔اهلمجم ىف-كلتو
 ال اهتایح عقاو نم ۍش یف همکحت دعت ملو «هتیسنو نیدلا ترجه ابروآ نإ ةقيقح

 تارطخ الو بلقلا رعاشم الو ةيعامتجالا تاقالعلا الو ةيداصتقالا الو ةيسايسلا
 ! رخآ ءىش ىبيلصلا دقحلاو مىش هلك اذه نكلو . نهذلا

 ءةلهو لوأل ودبي دق امك ىراصنلا «نيدت » ةرورضلاب هثعبم سيل ىبيلصلا دقحلا نإ

 ىوضني الو مهيلإ ىمتني ال ىرشب عمجت دوجو ! نيملسملا دوجو وه ىساسألا هببس اغنإ
 : ةيركلا ةيآلا هيلإ ريشت ىذلا وه اذهو «مهتلم عبتي الو مهترمز ىلإ

 . ١ #بهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كلع ىضرت نلو #

 ! «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ١ ةيارب نولظتسي ‹ نوملسم مه

 : «قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا » هباتك ىف دسآ دمحم لوقي

 بناجلا نم مالسأإلا نيبو بناج نم ةدحتملا ةبروأ نيب لوألا فينعلا مادطصالا نإ »

 نيلا كلذ ىف .ةيبروألا ةيندملا رجف غوزب عم قفتي-ةيبيلصلا بورحلا ىأ-رحآلا
 كلت دعب صاخل ا اهليبس قشت ةسينكلاب لاصتا ىلع لازت ال تناكو  ةيندملا هذه تذحأ
 ارونم اعيبر ةبروأ بادآ تآدب كاذديح .ةيمور لالحنا تعبت ىتلا ةملظملا نورقلا

 تارجه هتفلخ تابس نم ءطہب ظاقيتسالاب تآدب دق ةليمجلا نونفلا تناكو .اديدج
 نم صلمتت نأ ةبروأ تعاطتسا دقلو .نويرافآلاو نوهلاو طوقلا اهب ماق ىتلا وزغلا

 نعو «اديدج ايفاقث ايعو تبستكا مث «ىطسولا نورقلا لئاوأ ىف ةنشخلا لاوحألا كلت
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 قزأملااذه طسو ىف ةبروآ تناك الو .افهرم اسح اضيأ تبسك ىعولا كلذ قيرط

 ناك دقل . ىمالسإلا ملاعلاب ىئادعلا ءاقللا كلذ ىلع ةيبيلصلا بورحلا اهتلمح ٠ جرحلا

 برعلا حوتف تناك : ةيبيلصلا بورحلا رصع لبق نييبروألاو نيملسملا نيب بورح تمث
 تناك كراعملا هذه نكلو ء«ةسنرف بونج ىلع مهموجه ناكو «سلدنألاو ةيلقص ىف
 ةهجو نمو «كلذ لجأ نم تمستاف «ديدجلا ىفاقثلا اهيعو ىلإ ةبروأ ظقيتست نأ لبق
 تمهف دق كراعملا كلت نكت ملو .ةيلحم جئاتن ىذ عباطب «لقألا ىلع ةيبروألا رظنلا
 ماقملاو لوألا ماقملا ىف تنيع ىتلا ىه ةيبيلصلا بورحلا نإ . ىقيقحلا اههجو ىلع دعب

 ىف ةيبيلصلا بورحلا تناك دقلو . ولتت نورق ةعضبل مالسإللا نم ةبروأ فقوم مهألا
 صئاصخلا هيف تناك ىذلا دهعلا ىف « ةبروأ ةلوفط ءانثآ ىف تثدح اهنأل ةمساح كلذ
 ىف لارتال تناكو (رهظت تذحخأ دق دصقي ) اهسفن ضرعت تذحأ دق ةصاخلا ةيفاقللا
 لئاوآ ىف ثدحت ىتلا ةفينعلا تارثؤملا نأ انربتعا اذإ «دارفألاك بوعشلاو . اهلكشت روط
 ةروفحم تارثؤملا كلت لظتو . ةيلاتلا ةايحلا ىدم اتطاب وأ ارهاظ ةرمتسم لظت ةلوفطلا
 مستملاو «ةايحلا نم رحخأتملا رودلا ىف ةيلقعلا براجتلل نكي ال هنإ ىتح ءاقيمع ارفح
 . امامن اهليزت نأ ردني مث « ةبوعصب الإ اهوحمت نأ ةفطاعلاب هماستا نم رثكأ ريكفتلاب

 ىف اهاقبأو راثآلا قمعأ نم ارثأ تثدحأ اهنإف « ةيبيلصلا بورحلا نأش ناك اذكهو »

 اهنمز ىف بورحلا كلت اهتراثأ ىتلا ةماعلا ةيلهاجلا ةيمحلا نإو . ىبروألا بعشلا ةيسفن

 . دعب نم اهل قفتا الو « لبق نم ةبروآ هتربخ ئشب نراقت نأ نک ال

  لقألا ىلع ام ةدم ىف تناك «ةوشنلا نم ةجوم اهلك ةيبروألا ةراقلا تحاتجا دقل »
 دقلو . تاقبطلا نيب ىتلاو بوعشلا نيب ىتلاو نادلبلا نيب ىتلا دودحلا ىطخت انا وفنع

 ۔ةدحو اهسفن ىف تكردأ ةبروأ نأ «خيراتلا ىف ىلوألا ةرمللو « نيحلا كلذ ىف قفتا

 نوسكس ولجنأ نمزلا كلذ لبق تمث ناك دقل . ىمالسإللا ملاعلا دض ةدحو اهنكلو
 بورحلا ءانثأ ىف نكلو «فالسو نويكرغندو نويلاطيإو نامرونو نويسنرفو نامرجو
 عيمج هيلإ ىعست ادحاو افده تحبصأو «ةيبرغلا ةيندملا » ةركف تدلو ةيبيلصلا

 ابارع تفقو مالسإإلل ةودع ةيبرغلا ةيندملا كلت تناكو .ءاوسلا ىلع ةيبروألا بوعشلا

 ميمست اشن دقل . .ةديدجلا ةدالولا هذه ىف [ ىسنكلا ريبعتلاب دمعملا لفطلا ليكو ]
 عومجلا مامأ ايلعلا هلثمو مالسإلا ميلاعت نم نييبروألا ةداق ههوش امع ىبروألا لقعلا
 نييبروألا لوقع ىف ةكحصضملا ةركفلا كلت ترقتسا نيحلا كلذ ىفو . برغلا ىف ةلهاجل ا
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 ةيكزت سيلو «ةيلكش ضورفب كسم هنأو « ىناويح فنعو ةيناوهش نيد مالسإللا نأ نم

 . ترقتسا ثيح ةركفلا هذه تيقب مث ءاهل اريهطتو بولقلل

 نكامأ ىف اهلويذ اهل ناك ةيلهاجلل ا نييبيلصلا ةيمح نإ . . ءاضغبلا روذب ترذب دقل »
 رين ١ نم مهدالب ذاقنإل برحلا ىلع سلدنألا ىراصن كلذ عجشف «ةبروأ نم ةريثك

 . .. (نيينثولا

 ثلاث ثدح ثدح ةينابسأ ىف تفخپ نآ ثداوحلا هذه یدصل حات نأ لبق نکلو »

 طوقس وه كلذ :مالسإلا نيبو ىبرغلا ملاعلا نيب تالصلا داسف ىف داز ةيمهألا ميظع

 هيعارصم ىلع ابروآ باب حتف ةينيطنطسقلا طوقسبو . . كارتألا دي ىف ةينيطنطسقلا
 ةبروأ ةوادع قبت مل ‹بورحلاب تألتما یتلاو تلت یتلا نورقلا یفو . یمالسإللا لیسلل

 ىف داز اذهو .اضيأ ةيسايس ةيمهأ تاذ لب «بسحف ةيفاقث ةيمهأ تاذ ةيضق مالسإلل

 ثٹركذاملك ىبعشلا روعشلا رمغت ءاضغبلا هذه تناك دقلو . .ةوادعلا كلث دادتشا

 ىبروأ لك بلق ىف تلزن ىتح مهدنع ةرئاسلا لاثمألا ىف تلحد دقلو «(ملسم » ةملك

 لدبتلا راودأ عيمج دعب ةيح تلظ اهنأ هلك اذه نم برغأو .ةآرما مآ ناك الجر

 ةعيش لك تفقوو ءاعيش ةبروأ تمسقنا امنيح ىنيدلا حالصإلا دهع ءاج مث . ىفاقثلا
 . اهلك اهيف اماع ناك مالسإلل ءادعلا نكلو «ىرحخأ ةعيش لك هجو ىف اهحالسب ةججدم

 . ' «رمتسا مالسإلل ءادعلا نكلو وبخي هيف ىنيدلا روعشلا ذخأ نمز ءاج ذئدعب

 ابرو نأ فيك :نهذلا ىلع انايحأ لكشت ىتلا ةقيقحلا كلت حضوي ام اذه ىفو

 .نيملسملا هات ىبيلصلا دقحلاب رعشت لازت امف كلذ عمو اهنيد ترجه

 ذنم ىراصنلاو دوهيلا دقحل لوألا ثعابلا وهو «مالسإللا «دوجو » ىلإ فيضأ اذإف

 دوهيلاو نيملسملا نيب عون ىأ نم كاكتحا ثدحي نأ لبق « مالسإلا اهيف دجو ةظحل لوأ

 ةلئاهلا ةيخيراتلا هتكرح مالسإلا دوجو درجم ىلإ فيضأ اذإ . . ىراصنلا نيبو مهنيب وأ

 ةرتف ۔اهضعب وأ اهلك مهتوق زكارم نم مهحازأو «ىراصنلاو دوهيلاب اهيف مدطصا ىتلا
 مه مهتداهشب < لوزي ال «دقحل « ىفاضإ ببس دجو دقف «تقولا نم ةليوط

 ىف مالسإلا » هباتك ىف «ثيمس لوتناك درفلو ١ لثم لجر اهب قطن ىتلا « مهسفنآ

 . 0٥۸٥١ ص تافطتشم خورف رمع ةمجرت ‹قرطلا قرتفم ىلع مالسأإلا ()
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 لاجرو نيرشبملاو نيقرشتسملا نم هريغ ماودلا ىلع اهب قطنيو . ٠ «ثيدحلا خيراتلا

 . .٠ . ركفلا لاجرو ةيسايسلا

 تاماحل اب ىنغلا قرشلا ىف ابروأل ةلئاه ةيداصتقا عامطآ دوجو نم اذه عني الو

 ىلإ اقوش ابروأ قرحتت امنيب « ليلقلا الإ اهنم نورمشتسي اهباحصأداكي ال ىتلا «دراوملاو

 ! اهنم ئش
 : نأشلا اذه ىف قئاقحلا نم ةعومجم انع ىفخي نأ ىغبني ال اذه نکلو

 ءاليتسالا ىلإ ابروأ كرح ىذلا لوألا ثعابلا وه ناك ىبيلصلا ثعابلا نأ : ىلوألا
 تالحرلاو ‹نالجامو اماجاد وكساف ىتلحر نم تباث وه امك یمالسإلا ملاعلا ىلع

 ىلإ ةلئاه تايمكب نيرشبملا تلمح ىتلا- ةصاحخ ايقيرفأ ىف ىرحخألا (ةيفاشكتسالا١
 ثدح دق ناك نإو « رمألا لوأ ملاعملا ددحم اهيف ىداصتقالا لالغتسالا نكي مل نکامأ

 ىف اوذخأو ةورثلا رداصم نولتحملا فشتكا نيح «دعباميف عساو قاطن ىلع
 .اهلالغتسا

 لوألا هفده ناك قرشلا وحن ابروأ نم لوألا ىداصتقالا كرحتلا نأ : ةينافلا
 هل ذختت حضاو ىبيلص فدهوهو « مهفاعضأإإل مهتوق رداصم نم نيملسملا نامرح

 تسيلو . بسحف لئاسولا هذه نم ةدحاو الإ ةيداصتقالا ةليسولا امو ‹ لئاسولا عيمج

 زهي نيذلا ‹ ةصاخ «نيفقثملا » نم مهل نودبعتسملا مهعم معزيو نومعزي امك ةياغلا ىه

 ةيداصتقالا هلاصم نيمأت الإ ديري ال برغلا نإ : لوقيو ةهالب ىف هيفتك مهنم دحاولا
 ! كلذ ريغ ءىش همه الو « بسحف

 رهاظ ىف ۔ حبصأو «دحب اميف ابروأ ةايح ىف ىداصتقالا لماعلا زرب نيح هنأ : ةثلاغلا

 رامعتسالا» نيب حضاو قراف كانه ىقب ءاهتافرصت عيمحل لوألا كرحملا وه رمألا
 ىتلا ةيمالسإإلا ريغ دالبلا ىف ىداصتقألا رامعتسالاو «مالسإلا دالب ىف « ىداصتقالا

 . تايروطاربم إلا نيوكتو عسوتلا ةلحرم ىف اهيلع اولوتسا

 الإ همهيال «ةعزنلا ىنانأ « ةلغتسملا ةلتحملا دالبلل ملاظ هلاوحأ عيمج ىف هنأ عمف
 مهكرت ىلع امئاد صيرح «نييلصألا دالبلا لهأ باسح ىلع ةصاخلا هلاصم قيقحت
 مهتاكرحل امئاد سكاعم «نكمم تقو لوطأ مهلالغتسا هل ىنستيل نيفلختم ءارقف
 . . (ىموقلا و ىسايسلا مهدوجول تباك ءةيلالقتسالا ةير رحتلا

 . ةقباسلا تاحفصلا ىف هتداهش عجار (1)

 , هليمزو خورف رمعل «رامعتسالاو ريشبتلا » باتك ىف مهنم ةعومجم تاحيرصت عجار (۲)
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 مهراكفأو سانلا دئاقعل ضرعتي ال ةيمالسإلا ريغ دالبلا ىف  هنإف هلك كلذ عم
 نم اي ايجيردت مهتايح ىلإ برستي اب ايفتحم ‹ قالط إلا ىلع فنعلا نم ئشب مهديلاقتو

 تناك دقف ةيمالسإلا دالبلا ىف امأ . بلاغلا ديلقت ىف بولغملا ةبغر نم ءىشانلا ريثأتلا

 «ةيمالسإإلا ةايحلا رهاظم ةلازإ ىلإ ادصق اهب دصقي تابيترتو تاريبدت امئاد كانه
 اركام اثيبخ افرص هنع مهفرص وأ < ‹ فنعلاب نيملسملا سوقن ىف مالسإإلا قحس ةلواحمو

 نم لاح یأ یف هنع یضرپ الو نداهی ال هنکلو «(فنعلا ريغ ىرخأ لئاسوب

 ىف عقو ىمالسإ دلب لك ىف تابيترتلاو تاريبدتلا هذه لوأ نم ناكو . .لاوحألا

 رهو ءاهنم الدب ةيعضولا نيناوقلا عضوو مكحلا نع ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحنت مهتضبق

 مم معزيو برغلا معزي ىتلا ةيداصتق الا حلاصم اب » ديعب الو بيرق نم هل ةقالع ال رمأ

 ! ىمالسإلا ملاعلا ىلع مهئاليتسا نم ريخألاو لوألا فدهلا اهن هل نودبعتسملا هعابتأ

 دالبل ىبروألا وزغلا عمامئاد ادوجوم ناك ىبيلصلا عفادلا نأ نيبتي اذه نمو

 اللاب اج زت وأ لوألا هقلطنم ىف ناك امك ادرفنم لمعي ناک ءاوس :مالسإلا

 ال راوألا مدتحم ةعزنلا داح هلاوحأ عيمج ىف هنكلو دعب اميف ثدح امك یداصتقالا

 ثعبلا تاكرح زورب عم ةصاخ ريخألا نرقلا ىف هتدح تدادزا لب « نکسي الو ًادهی
 . '' ءیجیس امک یمالسإلا

 ٤<-الغخزوالفكرى

 ةلازإل ىبيلصلا وزغلا اهذختا ىتلا ةيركسحلا ريغ لئاسولا ىركفلا وزغلاب دصقي
 امو ةديقعلاب قلعتي امم «مالسإلاب كسمتلا نع نيملسملا فرصو ةيمالسأإلا ةايحلا رهاظم

 .كولس طاغنأو ديلاقتو راكفأ نم اهب لصتي

 ةرملا ةليصحلا وه ةرصاعملا ةيبيلصلا برخلا ىف ىركفلا وزغلا مادختسا ىلإ عفادلاو

 سماخلا نينرقلا ىف نيملسملا عم ىلوألا ةيبيلصلا مهبورح نم نويبيلصلا اهب جرح ىتلا
 ةيزهلاب تهتنا ىتلاو ء(نييداليملا رشع ىناثلاو رشع ىداحلا) نييرجهلا سداسلاو

 . « ىركفلا وزغلا » ناوئحب ةيلاتلا ةرقفلا ىف لئاسولا هذه نع ملكتنس (1)

 ىف نماكلا ىبيلصلا دقحلا ىدم اهنوروزي وأ ابرو ىف نوشيعي نيذلا نم مهنيدل نوسرامملا نوملسملا ملعي (۲)
 أ مالسإلا هاجت نیہروألا بولق
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 لاومألا هيف اولذبو «هقيقحتل مهدالب نم نويبيلصلا جرح امن ئش قيقحت مدعو ةقحاسلا
 سوفنلاو ءامدلاو

 هتلمح ةيزه دعب رسألا ىف اسنرف كلم عساتلا سيول عقو ىلوألا بورحلا كلت ىف

 هرسأ كفو هموق هادتفا ىتح تقولا نم ةرتف ةروصنملا ىف انيجس ىقبو ‹ ةسيلصلاإ

 نآ مندر اذإ : هموقل لوقي داع مث «هموقبو هب لح اميف ركفتي ذخأ هنجس ءانثأ ىفو

 -حالسلا ةكرعم ىف مهمامأ متمزه دقف ۔هدحو حالسلاب مهولتاقت الف نيملسملا !ومزهت

 . مهيف ةوقلا نمكم ىهف « مهتديقع یف مهوبراح نکلو

 : . هتحیصن هموف یعوو

 مهنكلو «هدحو حالسلاب اوفتكي مل ىرخآ ةرم ىمالسإللا ملاعلا وزغل اوداع املف

 . (ىركفلا وزغلا » مسا اهيلع قلطن ىتلا ةثيبخلا ةليسولا كلت مهعم اوبحصتسا

 نيملسملا بولق نم ةيمالسإلا ةديقعلا عالتقا وه ىركفلا وزغلا نم ريخألا فدهلاو

 اهرصح نكي نكلو < ةددعتم ةريثك ىهف لئاسولا امآ «مالسإلاب كسمتلا نع مهفرصو

 ئموي ةيناطيربلا ةرازولا سيئر نوتسدالج ماق ۱۸۲۲ ماع رصم زیلجخ إلا لحخد نیح

 ىف باتكلا اذه ناك املاط : فحصملا ىلإ اريشم لوقي ىناطيربلا مومعلا سلجم ىف

 ! دالبلا كلت ىف رارق انل رقي نلف نييرصملا ىديأ

 دقل : نولوقي ءابطاللا فقو ٠۱۹۰٩٦ ماع ةرهاقلاب دقع ىذلا نيرشبملا رت ؤم ىفو

 ‹تامدخلا انمدقو لاومألا انيطعأو «ىجالملاو تايفشتسملاو سرادملا انحف دقف !انلشف

 ةديقع فرعي نأ لبق هلهأ نم هانفطحخ ريغص لفط الإ كلذ دعب ةينارصنلا ىف لحدي ال مث

 بألا » ماقف !كلذ عم هتديقع نمضن الو لاملا لجأ نم انيلإ ءاج ريبك لجر وأ « هلهأ

 تسلو ءءابطنلا ىناوخإ ىلإ تعمتسا دقل : مهيلع دري رتؤملا ررقم “اري وز

 اوسيل فرش اذهف ‹ نيملسملا ريصنت ىه انتمهم تسیلف .نولوقيام ىلعاقفاوم

 كلذ یفو «مالسرالاب كسمتلا نع نيملسملا فرص ىه انتمهم نكلو (!)هب نيريدج

 رباقم یف نفدی نأب هتوم لبق یصوأو «ةيمالسأإلا دالبلا ىف عساو ىريشہن طاشن هل ناک یتناتستورب رشہم (۱)

 ا دوهيلا
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 . “! ةيمالسإللا

 . . قيلعت ىلإ جاتحت ال ةحيرص لاوقأ كلتو

 ام كلذ دعب اونوكيلو «مهنآرق نعو مهنيد نع نيملسملا فرص وه بولطملاف
 یغبنیف ‹ "ءدہلا یف نوططخیو نوهتشی اوناک امک مهریصنت نع اوزجع اذإف . ڭونوكي

 ىتح مهعزفيو مهجعزي ىذلا « بوهرملا ىشلا كلذ مهبولق نم اوعزتني ن لقألا ىلع
 ىلع ةراغلا » باتك ىف باتكلا دحأ حرص امك «ضيرملا لجرلا » بلق ىف نماك وهو

 هءارو نأل ضيرملا لجرلا نم عزفت تناك ابروأ نإ : لاق ثيح «ىمالسإلا ملاعلا
 ! هعبصأ نم ةراشإب داهجلل دادعتسا ىلع نيملسملا نم نويلم ةئامئالث

 هيف ءىش لك ناک نإو «هنم مهعزفيام دش نيدلا اذه ىف داهجلا حور اهنإ ! معن
 . "! هورصبي نأ نوقیطي ال مهیدل اتیقم

 تناك دقف . .ةيرصملا ةبرجتلا وه ىركفلا وزغلا لاجم ىف همدقن جذومن ريخ لعلو
 اهزكرم بسب ءاهيف مالسإلا ىلع ءاضقلابو «تاذلاب رصمب ةصاح ةيالع نييبيلصلل
 اهلعج امت ءاهيف رهزألا دوجو ببسب تاذلابو «ىمالسإلا ملاعلا بلق ىف رثؤملا ىويحلا
 هلك ىمالسإلا ملاعلل ىفاقثلاو ىحورلا عاعش إلا زكرم

 ١۹۰٩٦ ةنس ةرهاقلا ىف دقع ىذلا ىريشبتلا ري ؤملا ىف هل ةملك ىف نيرشبملا دحأ لاق
 نيملسملا نم نيينسلا نإ :رطخلاب حيسملا ةسينك ددهتي رهزألا ناك اذإ امع لءاستي وهو

 ‹هريغ ىف هنم رثكأ نيتمو نقتم رهزألا عماجلا ىف ةيبرعلا ميلعت نأ مهناهذأ ىف خسر
 حوتفم ميلعتلا بابو نيدلا مولع ىلع عالطالا ةعسب نوفورعم رهزألا ىف نوجرختملاو
 ميلعتلا ىلع دعاست ةريثكلا رهزألا فاقوأ نأو اصوصح ءايندلا خياشم لكل رهزألا ىف
 ءاشنإ هب دیر احارتقا ضرع مث . اًداتسا ۲٠۰ یلع قفنی نأ هتعاطتسا یف نل اناجسم هیف

 ‹ةلوهسب رهزألا ةمحازم نم نكمتتل اهتاقفنب ةسينكلا موقت ةينارصن ةعماج ةسردم
 . بيطخل ا نيدلا بحم ةمجرت !ىمالسإللا ملاعلا ىلع ةراغلا » عجار (1)

 نأ جمسلا « هليلعتب ةربع الو «نيملسملا ريصنت وه نكي مل نييبيلصلا فده نأ نم روز هلوقيامب ةربع ال (9)
 ةيلمع ىف نورشبملا هيقل ىذلا لشفلا ةيطغتل هنم ةلواحم كلتف ! نوملسملا هقحتسي ال فرش ريصنتلا

 !!مرصح بنع هنإ بنعلا ةمرك ىلإ دوعصلا نع زجع نيح بلعثلا لاق امك ءريصنتلا
 نوعيطتسي ال دح ىلإ ةبجحتملا ةملسملا ةاتفلا رظنم مهريثي مك نيملسملا نم ابروأ ىف نوشيعي نيذلا فرعي (۳)

 ! هءافحخإ
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 تناك ار :الئاق همالك متخو . ةيبرعلا ةغللا ميلعت ناقتإب ةعماجلا ةسردملا هذه لفكتتو
 ىحيسملا دهعملا اذه ءاشنإب عرسنل انل لمع زكرم رصم رايتخا ىلإ ادتعد دق ةيهلإلا ةزعلا
 . “" ةيمالسإلا كلامملا ريصتتل

 رصم جارخإ ةلواحم ىرخأ ةرابعب وأ -رصم ىف مالسإلا داسفإب مهتيانع تناك كلذل

 عسوأ نوكت دق ةزكرم ادوهج اهقيقحت ليبس ىف اولذبو « ةديدش ةيانع .مالسإلا نم

 ادع اميف ) ىمالسإلا ملاعلا ةيقب ىف اهب اوماق ىرخآ ةلواححم ىأ نم ارثأ قمعأو اقاطن

 . “ (كروتاتأ

 لوأ نم « ةلماكتم ةبرجت اهنأ وه ةيرصملا ةبرجتلا رايتخال رخآ ببس تمثو
 وأ ةيبرعلا دالبلا نم ئراق لك دج بيسو . هيلإ ةدوعلا ءدب ىلإ مالس إلا نم خالسنالا

 انضرع اذإف . لقألا ىلع ةبرجتلا هذه نم بناجب ترم دق هدالب نأ ىرحألا ةيمالسإلا
 . لعفلا در كلذك بعوتسيو ةرماؤملا داعبأ بعوتسي نأ هيلع لهس ةلماكتملا ةبرجعلا هل

 ةيشزلا لا رود

 . ترابانوب نويلبان ةدايقب رصم ىلإ ةيسنرفلا ةيبيلصلا ةلمحلا تءاج م ۱۷۹۸ ماع یف

 نكلو اسنرفل ةبسنلاب ال ۔اميظع احعتف تناك ةيسئرفلا ةلمحلا نأ انئانبأل نحن سردنو
 جورخل اةيادبو «رضحشملا ملاعلا ىلع ىرصملا حاتفنالا ةيادب ىه اهنآو ۔!رصمل ةبسللاب
 ةداهشلا تارابتحا ىف ددرتي ىرود لاؤس كانه لازيامو . رونلا ىلإ تاملظلا نم

 رکذا . لاقي ةرمو ‹رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا دئارف ركذا : هيف لاقي ةرم ‹ ةيدادعأإلا

 اهنأ لاحلا ةعيبطب ةدحاو ةرم حهنملا ىف ركذي الو! رصم ىلع ةيسنرفلا ةلمحلا «رثآم»
 ! ىمالسإلا ملاعلا زكارم مهأ نم زكرم ىلع ةيبيلص ةلمح تناك

 )١( ص ىمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا ٥۷- › 0۸ةدج ءرشنلل ةيدوعسلا رادلا .

 ةناتسآلا .ةرهاقلاو ةناتسآلا :نيتيسيئر نيتطقن ىلع مالسإلا ىلع ءاضقلا مهتلواحم ىف نويبيلصلا زكر (۲)

 ىحورلا عاعشإلا زكرم اهرابتعاب ةرهاقلاو «ىمالسإلا ملاعلل ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا زكرم اهرابتعاب
 ىف مهدوهج تناك امنيب «لوألا ماقملا ىف ةيركسعو ةيسايس تناك ةناتسآلا ىف مهدوهج نكلو . ىفاقثلاو

 ء ةيرصملا ةبرجنلا ىلع زكرن  ىركفلا وزغلا لاجمم ىف انئإف كلذل . لوألا ماقملا ىف ةيفاقثو ةيركف ةرهاقلا
 . ىخيراتلا درسلا ءانثآ ىف ةيكرثلا ةبرجتلل ضرعتنسو
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 عطقل هل ةدعاق رصم نم ذختي نأ ديري ناك نويلبان نإ ةلمحلا فادهأ ىف لاقي

 تاروشنملاو رماوألا عبطل ةيبرع فرحأ تاذ ةعبطم هعم لمح هنإ لاقيو . ايناطیربو

 ةيملع ةثعبب هعم ءاج هنإو . ىرصملا بعشلا ىلإ نويلبان اهردصي ىنلا (ةيحالصإ 2

 .ةنعارفلا راثآ نع بيقنتلل

 فادهأو ءةلمحلل ةيقيقحلا فادهألا لهاجتت  ةين ءوسو ثبخب وأ  ةلفغو ةهالببو
 ! «ةيملعلا » ةثعبلاو ةعبطملا

 ال ةيخيرات ةقيقحف ةرتفلا كلت ىف اسنرفو ايناطيرب نيب ىرامعتسالا سفانتلا امأف
 اهنم براحي ةدعاق رصم نم ذختي نأ ىف ةديكألا نويلبان ةبغر كلذكو ءاهيف كش
 ةلمحلا فادهأ لك ىه هذه نآ امآ .دنهلا ىلإ «(ىروطاربمأإلا اهقيرط » عطقيو «ايناطيرب

 ! خيراتلا عقاو هبذكي رمأف
 ةيمالسرلا ةعيرشلا ةيحنت ةلواحم نيبو «ىروطاربمإلا قيرطلا عطق نيب ةقالعلا امف

 ! ؟اهلحم ةيعض ولا نيئاوقلا لالحإو رصم ىف

 راثآ نع بقنت ىتلا ةيملعلا ةثعبلا نيبو« ىروطاربمإللا قيرطلا عطق نيب ةقالعلا امو

 !؟ةنعارفلا

 كانهف . .مالسإلا دض ةددحم اًقادهأ اهعم لمحت ةيبيلص ةلمح اهنأ ملعن نيح امأ

 | ءیش لک حضتي
 : هيف ءاج ةيردنكسإلا لالتحا دعب نييرصملا ىلإ اروشنم نويلبان لسرأ

 . “ : ةيوستلاو ةيرحلا ساسأ ىلع ىنبملا « ةيواسنرفلا فرط نم»

 رصم ىلاهأ فرعي «هتربانوب ةيواسنرفلا شويجلا ريمأ ءريبكلا ركسع رسلا

 ىلإ اهنم ةيماعلا ىلإ برقأ تقولا كلذ ىف بيلاسألا تناك اذكه نكلو ةمجرتلا بولسأ ةءادر ظح-الي )١(
 نأ اديج مولعمو «ةاواسملا ءاخإلا ةيرحلا » : ةيسنرفلا ةروثلا راعش ىلإ ةحضاو ةراشإلاو . ىحصفلا ةيبرعلا
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 لذلاب نولماعتي ةيرصملا دالبلا ىف نوطلستي نيذلا قجانصلا ديدم نامز نم نأ مهعيمج

 . . “ ةيواسنرفلا ةلم لا قح ىف راقتحأالاو

 بذك كلذف « مكنيد ةلازإ دصقب الإ فرطلا اذهب تلزن ام ىننإ مكل محل ليق دق ١

 نم مكقح صلحأل الإ مكيلإ تمدق ام ىننإ نيرتغملل اولوقو “"!هوقدصت الف حيرص
 نآرقلاو هيبن مرثحاو ىلاعتو هناحبس هللا دبعأ كيلامملا نم رثكأ ىننإو . نيلاظلا دي
 . .!ميظعلا

 نإ مكتمأل اولوق :دلبلا نايعأو " ةيجيرجلاو ةمئألاو ةاضقلاو خياشملا اهي »
 ةيمور ىف اولزن دق مهنأ كلذ تابثإو (!!)نوصلخم نوملسم اضيأ مه ةيواسنرفلا

 ةبراحم ىلع ىراصنلا ثحي امئاد ناك ىذلا ابابلا ىسرك اهيف اوبرخو ىربكلا
 نيبحم اوراص تاقوألا نم تقو لك ىف ةيواسنرفلا كلذ عمو ..(!!)مالسإلا

 . . خلإ . . (!!) هكلم هللا مادأ «هئادعأ ءادعأو «ىنامثعلا ناطاسلا ةرضحل نيصلخم
 ۰ ٠۶ «حخلإ

 . لزنم ىف ةرهاقلا ىف رقتساو ءاج «ةبابمإ ١ ةكرعم ىف همامآ كيلامملا ةيزه دعبو

 ءاملعلا سلجم ساري نآرقلاو مالسإلل ابحم «!املسم » هفصوب -ناكو ««كاب ىفلأل١
 نيناوقلا جيورت ىف مهمادختسا لواحيو . . «!ةينس اعلحخ » انايحأ مهيلع علخيو

 ةعبطملا ىف اهعبطي ناك ىتلاو «ةيمالسإلا ةعيرشلا لحم اهلالحإ دارأ ىتلا ةيعضولا

 ! قالوب ىف اهعضوو هعم اهب ءاج ىتلا ةيبرعلا

 ! دنهلاو ايناطيرب نيب ىروطاربمإلا قيرطلا هب عطقي ءارجإ نم هلايو
 نيب ىروطاربمإللا قيرطلا عطقيل طقف ءاج نويلبان نأ روصتن نأ ءاهلب ةجاذسل اهنإ

 !دنهلاو ايناطيرب

 نييسنرفلا عم نولماعتي نيذلا كيلامملا نم ماقتنالا وه ةلمحلا فادهأ دحآ نأ ةحارصب نويلبان ركذي انه (1)

 ةيسنرفلا ةلمعلا «رثآم » نع نوبتكي نيذلاو . «راقتحالاو لذلاب » (ماشلاو رصم ) مهذوفن ةقطنم ىف نيميقملا
 ! ةعنقملا هيبيلصلا ةطقنلا هذه نع مالكلا نولفغي رصم ىلع

 ! ىنوذح لوقي بيرلا داي (۲)

 ىلع مهنثمطيل نيملسملل هجوم روشنم ىف (رصمب نوميقملا نويناويلا مهو ) «ةيجيرجلا » لحد ام مهفأ مل (۳)

 ! !مهلثم ملسم نويلبان نأ
 ٤2 ص ‹ىتربجلا نمحرلا دبعل «راثالاو مجارتلا ىف راثآلا بئاجع » باتك ىف هلماكب روشنملا صن رظنا ۱۸۲ -

  ۳توریہہ لیحلا راد عبط .
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 هططخم هعمو ءاج هنکلو .اهيلع قيضيو اهقحاليو ايناطيرب سفاني هنإ «معن
 زاكترا ةطقن كلذ دعب نوكت اهلعل «مالسإلا ةرئاد نم رصم حارحخإل لماكلا ىبيلصلا

 . .رونلا اهنم دمتسيو «ملعلا اهيف ىقلتي ىذلا ىمالسإإلا ملاعلا ةيقب داسفإلل

 اهذيفنتب أدب ىتلا ططخملا طاقن لوأ ىه ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحنت ةلواحم تناك دقلو
 ملعف هتريصب فشكو هبلق ىلع هللا حتف «رهزألا ءاملع نم دحاو هفشك ىتح «لعفلاب
 ةعيرشلا تقبطل ىعدت امك اقح املسم تنك ول :ههجو یف هل لاقف «هایاون ةقيقح

 الدب ةيعضولا نيناوقلا عضوو ءانه ةعيرشلا ةيحنت نم الدب ءاسنرف كدلب ىف ةيمالس للا

 رثكأل نويلبان اهب ءاج دقف . . ةلمحلا رثآم نم ةميظعلا «ةرثأملا » كلت . . ةعبطملا امأو

 عوضخلاب ملسملا ىرصملا بعشلا اهيف بلاطي ىتلا تاروشنملا عبطي اهيفف . ببس نم
 مزلتسي ردقلاو ءاضقلاب نايإلا نإ هيف لاق ىذلا روشنملاك « ىبيلصلا بصتغملا رماوأل
 ءاليتسالاو رصم ىلع مهبلغت نأل «مهتمواقم مدعو نييسنرفلل لماكلا مالستسالا
 ىتلا «نويلبان نوناقل » ةيواحلا تاروشنملا اهيف عبطي ناك امك ! هللا نم ردقب ناك اهيلع

 ! حيردتلاب ةيمالس إلا ةعيرشلا لاطب ا اهردصي

 نم «نويلبان فادهأل امامت رياغم فدهل دعب اميف تمدختسا دق ةعبطملا تناك اذإو

 «رثآم» نم بسحيالو نويلبانل بسحيإال رمأ اذهف « ىمالسالا ىبرعلا ثارتلل رشن
 هيف تمدختسا ام وه امامت هسکع ناک لب «نویلبان دنع ادوصقم نکی مل هنأل . .ةلمحلا
 ! همای ىلع

 نم ةيناثلا ةرثأملا ىهو « ةنعارفلا راثآ نع بقنت تءاج ىتلا «ةيملعلا ١ ةثعبلا امأو
 ! ىكنأ اهرمأف ةلمحلإ رثآ

 اننإ » : «هتفاقثو هعمتجم : ىندألا قرشلا » باتك ىف ءاحرصلا نيقرشتسملا دحأ لوقي
 : مالسإلا لبق ام تاراضح جرختسنل ضرألا انشبن ٤ هانلاخد یمالس] دلب لک یف

 انيفكي نكلو «مالسإلا لبق ام دئاقع ىلإ ملسملا دتري نأ لاحلا ةعيبطب عمطن انسلو
 ٩١ «تاراضحلا كلت نيبو مالسلا نيب هئالو بذبذت

 افده نکی مل . .ةلمحلل ةقفارملا (ةيملعلا » ةثعبلل ططخملا فدهلاوه اذه ناك دقلو

 ! هيلع قحا ديدش نويلبان ناكو «ىواقرشلا خيشلا وه (1)
)( ilرظړز : Near East; Culture and Society, Edited by T. Cuyler Young 
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 «ةيملعلا » تالحرلا نأش هنأش «ملعلاب افلغم ايبيلص افده ناك اغنإ (اًيملع»
 | ىداليملا رشع سداسلا نرقلا نم ءادتبا نويبيلصلا اهب ماق ىتلا ةيفاشكتسالا

 بهنو قرس ام اهنم قرس . . نينسلا فولأ ذم ةدوجوم ةينوعرفلا راثآلا تناك دقل
 نم اهربتعيو رصم روزي نم اهروزي ةمخضلا لكايهلاو دباعملا تيقبو . . بهن ام اهنم
 . . ىضيو ةربعلا ذخأيل اهدنع فقيو اهتيؤرب ىلستي « قيحسلا ىضاملا «بئاجعا
 . ريبك لافتحا الب هلك رمألا ىضي مث . . اهري مل نمل اهفصيل هدالب ىلإ دوعيو

 قئاقد نم نوبجعيو « كش نود اهنوري اوناك دقف رصم لهأ نم نوملسملاامأو
 مهنيب ةلصلا تعطقنا « نورباغ موق اهكرت ناثوأو مانصأ مهسح ىف اهنكلو « اهعنص

 . ناثوألا ةدبع نم كئلوأو نيملسم ءالؤه نوكب مهنيبو

 ةدبع اياقب نم راثآ هيف دجوت ىمالسإلا ملاعلا ىف ناكم لك ىف لاحلا وه اذه ناکو
 وأ ةيبرعلا ةريزجلا ىف ءاوس < مالسإلا ءىجم لبق ضرألا نونكسي اوناك نيذلا ناثوألا
 . . ماع فلأ ىلع ديزي ام كلذك رمألا لظو . . دالبلا نم اهريغوأ قارعلاو ماشلا دالب
 . . خيراتلا ةربع الإ مهيف ريثت ال ‹ ضرألا ىف ناثوألا هذهو « مهمالسإ ىف سانلا

 ناك رايدلا لالخ نوسوجي مهو مهعم نويبيلصلا هلمح ىذلا ثيبا ططخعملا نكلو

 ءالو ةبذبذل « خيراتلا لبق ام تاراضح جارختسال ةيمالسإللا ضرألا شبن وه
 ءالولا نم ايثاهن مهعالتقال اديهمت « تاراضحلا كلت نيبو مالسأإلا نيب نيملسلا

 ! مالسإلل
 ! رصم ىلإ هعم نويلبان اهب ءاج ىتلا « ةيملعلا » ةثعبلا نم فدهلاوه هتاذ اذه ناكو

 اهفادهأ نإ لوقن نأ .اهنم الئاه اردق « نوفقفملا » لمحي ىثلا  ءاهلبلا ةجاذسلا نمو
 ! كلذك نكت مل اهن اهلهأ نم دهاش دهش دقو « ةتحب ٠ ةيملع » تناك

 مل اوبستنا اذإ ىتح « نيملسملا نييرصملا ىف ةينوعرفلا ةرعنلا ةراثإ وه دوصقملا ناك

 ؟ لينلا رعاش » لاق امك مالسإلا نع اديعب « رصم » ىلإ اغإ « مالسإلا ىلإ مهباستنا نكي
 : ميهاربإ ظفاح

 انفلا ىيعأ ىذلا رهدلا مره ینہ نم ینانب یرصم انآ

 لاق امك مالسإللا ىلع ةقباسلا تاراضحلا نيبو مالسإللا نيب هئالو ةبذبذ وهو « لاح ىأ
 ! حيرصلا قرشتسملا كلذ
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 لمعلا : كشالب ىروطاربمإلا قيرطلا عطق بناج ىلإ « نويلبان ةلمحل- ةيسيئرلا فادهألا ىه هذه

 اديه ةينوعرفلا ةرعنلا ةراثإو ءاهنم الدب ةيعضولا نيناوقلا لالحإو « ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحبنت ىلع
 . هتاذ مالسإلا نمو هنم اهجارخإ وأ « ىمالسإلا ملاعلا نع رصم لزعل

 كئلوأ .. ىتربجلا نهنع ثدحت ىتاوللا ! « ةلمحل ا اياخب » كلذ ىلإ انفصضأ اذإف

 تاعلختم تارساح ةرهاقلا عراوش ىف نرسي « نويلبان نهب ءاج ىتارللا تاطقاسلا»

 راشأ امك نهديلقتب تاملسملا ءاسنلا ضعب نيرغيو « ةشحافلا نرشنيو ةنتفلا نرثي

 ی ر ار نم عیضوم نم ٹکا یف یتربجل ا

 ىك ملاعلا دوهيل رصم هلالتحا ةادغ هعاذأ ىذلا ريطخلا نويلبان ءادن انفضأ اذإو

 . 'هونطوتسیل مهئابآ نطول اودوعي

 نويلبان اهب ءاج ىتلا ةلئاهلا ةيبيلصلا ةرماؤملا انل تحضتا دقف كاذو اذه انفضأ اذإ

 ۾ ةيسنرفلا ةروثلا ةراثإ ىف ريبك علض مهل ناك نيذلا دوهيلا عم نواعحلاب + رصم ىلإ

 . هلامعأ تهجوو هتاذ نويلبان تجنن یتلا

 ىديأب ةبوتكملا خيراتلا بتك اهركذت ال ىتلا ةيسنرفلا ةلمحلل ةيقيقحلا رثآملا ىه كلتو

 . !٠ نيملسملا» نيخرؤملا نم رابكلا « ةذتاسألا » اهيلع ذملتتيو اهلقني ىتلاو « نييبروألا

 ‹ ةعلقلا نم لبانقلاب رهزألا برض نم رصم ىف نويلبان تاقامح نإف رمألا ناك ايآو

 ىلإ ةفاضإإلاب «مالسإلا نم ةونع نييرصللا عالتقا ةلواحمو « ليخلل البطصا هذاختاو

 رصم ةرداغم ىلإ | نويلبان ترطضاو اسنرفب تطاحأ ىتلا ةيبرحلاو ةيسايسلا فورظلا

 ىلع رافكلا دوجو نم ديازتملا نيملسملا بضغ هج اوت ةلمحلا كرتو « اسنرف ىلإ ةدوعلاو

 . “نويلبان ليحر دعب ةلمحلا دئاق ربيلك لتق ىلإ ىبلحلا ناميلسب ادح امن « مهضرأ

 iV. E71 ۳۰۲ ۲۷۳۔۲۷۲ ۲۵۱۔٤٤۲ ‹ ۲۱ ص یناثلا ءزجلا عجار (۱)
 ‹ ۲٤١ ص ةينويهصلا تاحلطصملاو ميهافملا ةعوسوم عجار هتروطخ مغر حىرصتلا اذه ركذي ام اردا (۲)

 . ؟ نويحيسملا ةئياهصلا ١ ةدام 1۹۷۹ ةثس مارهألا ةسسؤم رشن

 . ؟ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم  ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود لصف تثش نا عجار (۳)

 امك ؟نييسنرف» ءازإ «نريرصم ١ مهفصوب ال نكلو «ةردان ةعاجشو ةلاسہب ةيسنرفلا ةلمحلا نويرصملا لتاق )٤(

 نيذلا رافكلا نولتاقي «نبملسم ١ مهفصوب اغإ «نوسرادلاو بالطلا اهلوادتي ىتلا خيراتلا بتك روصت

 مه اوناك نيدلا ءاملع نآ «نيبيلسملا ٠ دض ةيمالسإ ةيداهج ابرح اهنوك ىلع ليلدلاو مهضرأ نولتحي

 ةمف ىتأتو . . ىبيلصلا وزغلل ةمواقملا رصنع هفصوب رهزألا ىلع بصنا دق نويلبان بضغ نأو ءاهتداق
 لتق ىلإ همالسإ هعفد ؟املسم ١ ناك اغإ «ايرصم » نكي مل ربیلک لتق ىذلا «یبلحل ا3 نامیلس نوک یف ةلالدلا
 ملو «دعب تزرب دق نكت مل ةينطولا » ىواعد نأ كلذ . ةيمالسإ ضرأ ىلإ ةهجوملا ةيبيلصلا ةلمحلا دئاق
 ىلع نيسرادلل همدقن نأ خيراتلا ىلع ريوزتلا نمو .نييسنرفلا لاتق ىلإ نريرصملا عفد ىذلا عفادلا ىه نكت
 ! «نيملسملا » بولق ىف لغوت ىذلا ىركفلا وزغلا ريثأت نم هتاذ اذهو . .مويلا هب همدقن ىذلا وحعنلا
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 ةرداغم ىلإ اهترطضاو ةيسنرفلا ةلمحلا ىلع تضق دق ةعمتجم اهلك فورظلا هذه
 (ةيملعلا » ةثعبلا ثيقب دقف ! «اهرثآم » لك ىلع ضقت مل فسألا عم ۔اهنكلو . . رصم
 بجعلا نم اذهو ءاهعم اهتمدقتسا ىتلا ةلمحلا باهذ مغر ديعصلا ىف اهلمع لصاوت
 ۔مالسإللا اوعدا لاجر اهتاذ ةلمحلا نم ىقبو !هريسفت مويلا عيطتسن ال ىذلا بجاعلا
 اميف ريبك رود هل ناک یذلا یواسنرفلا ؟اشاب » نامیلسک - لبق نم نویلبان ہاعدا امک

 لازي امو ) ةرهاقلاب ةرينملا ىح ىف نويلبان هأشنأ ىذلا ةينوعرفلا راثآلا دهعم ىقبو !دعب
 . (!!ةظحللا هذه ىتح هناكم امئاف

 ةيبيلصلا اهتاططخم ذيفلت نع فورظلا هذه ببسب  ةيسنرفلا ةلمحلا ترجع
 صخش ىف اهتاططخم لك ذيفنتب اهنع موقي نم اهل تقاس رادقألا نكلو . .ةيدوهيلا
 . « !ريبكلا ىلع دمحم

 لک رود

 هلسرت . .ديكلا ظلغو ةوسقلاب افورعم . . ةعمسلا ميس اصخش ىلع دمحم ناك

 ركسعيف «لاملا نم اهيلع ضرفي ام عفد ىف رحأتت ىتلا ىرقلا بيدأتل ةينامشعلا ةلودلا
 یری یتح ‹نينمآلا نوعزفيو نوبلسيو نوبهني ةيرقلا لوح ةيبيدأعلا هتلمح دارفآو وه

 لذلا نم اريخ  مهتظهبأ نإو  ةبولطملا لاومألا اوعفدي نأ مهل لضفألا نأ ةيرقلا لهأ
 ! هتلمح دارفأو ىلع دمحم نم هنوناعي ىذلا عزفلاو

 . 7! . . . ةلاص اهلك تافص

 هلاسرإل ناطلسلا ىدل تلخدت ىتلا ىه اسنرف ناب عطقي ام نآلا ىدي نيب سیلو
 . "” كلذ ىلإ ريشت فورظلا تناك نإو . . رصم ىلع ايلاو

 ٠۸١١ ماع . .رصم ىلع ةينامشعلا ةلودلا لبق نم ايلاو . . لاح ىأ ىلع ءاج هنكلو

 ةمظعلا نونجب نيفصتم اوئاك « مالسإللا برح ىف ىربكلا راودألل اوريتخا نيذلا نأ ةفداصملا باب نم سيل (1)

 ناتمزال ناتفص امهنأ كلذ . . رصانلا دبع لامجو « كروتاتأ لامكو « ىلع دمحم لاثمأ نم بلقلا ةوسقو
 ! «ميظعلا » رودلا اذه لمل

 : ةرخيراثلا قئاقحلأ ةمدال ةيضَقْلا هذه قيقحتب نيثحابلا دحأ ماق ول اذبح (۲)



 دق اهئانثأ ىف رصم تناك «ماوعأ ةثالثب ةيسنرفلا ةلمحلا ةرداغم دعب ىأ «داليملا نم

 ! اهتاططخم لك اهل ذغفنيل الماك اناضتحا اسنرف هتنضتحاو

 ةحاحملا ةحلسألا ثدحأب ازهجمو بيلاسألا ثدحأ ىلع ابردم اشيج هل تأشنأ

 ! ىواسنرفلا اشاب نامیلس فارشإب ذثموی

 . كاذموي زارط ثدحأ ىلع ايرحب ال وطسأ هل تأشنآو

 طايمد ىف ةيرحب ةناسرت هل تأشنآو

 . رصم ىف ىرلا ةيلمع ميظلتل ةيريخلا رطانقلا هل تأشنأو

 !؟رصم یف اًبح وأ ؟ یلع دمحم صخش یف ابح هلک اذه ناک له

 ببسب هذيفنت نع ةيسنرفلا ةلمحلا تزجع ىذلا ىبيلصلا ططخملا ذيفنتل ناك اغإ
 . ليحرلا ىلإ اهرارطضا

 رخآ ءىش ىلإ یمالس إلا زکترملا نم رصم لقن یف ریطخ رودب ىلع دمحم ماق دقل
 اذهل امامت ايعاو ناك ءاوس . . ىمالسأإإلا زيحلا نم جورخلا ىلإ ةياهنلا ىف اهب ىدؤي
 ءوض ىلع ۔انسح ىلع بلغي ىذلاو .هذيفنتل ةيبيلصلا لبق نم الغتسم وأ «رودلا

 رودلل اًيعاو ناك هنأ -رصانلا دبع لامجو كروتاتأ لامك ةبرجت « نيتريحخألا نيتبرجشلا

 اياونلا نع رظنلا فرصب جئاقتنلا تاذ ىلإ ٌرودلا ىدؤيو « رودلا تاذ ىدؤب نيلاحلا
 ال قحلا ؛ملسملا» نأ . .لاوحألا عيمج ىف دكؤم ءىش ىقبي نكلو . نيذفنملل ةيلخادلا
 ىقلتي نأ هعني همالسإ نأل ءالفغتسم الو ايعاو ال رودلا اذه لثمب موقي نأ لاحب نكي
 .مالسإلا ءادعأ نم «هيجوتلا»

 نأ یغبنپ ءمالسإللا ءادعأ ةمدخ ىف ىلع دمحم هب ماق ىذلا رودلا ةقيقح مهفن ىكل

 . ءادعألا ديري ناك اذام مهفن

 هذه نم . .مالسإلا ىلع ريخألا ءاضقلا نم ۔ مهروصت ىف مهنكمت ةنيعم ةيلحرم افادهأ
 حم ىمالسإلا ملاعلا «بيرغتب » مايقلاو ةيئامثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلا : فادهألا
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 ملاعلا ةيقب ىلإ اهنم بيرغتلا ريدصتو -رهزألا دلب -رصم بيرختب ةصاخل ا ةيانعلا
 . ىمالسإلا

 قيرط نع بيرغتلا ةيلمع امأو .حضاو هيف رمألاف ةينامثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلا امأف

 ىلع ءاضقلل نييبيلصلا دض ةيمالسإلا داهجلا حور لتق ىلوألا اهتمهمف  ىركفلا وزغلا
 ىذلا ىدقعلا زجاحلا ةلازإب كلذو ‹ حلسملا ىبيلصلا وزغلا اهاقلي ىتلا ةرمتسملا ةمواقمل ا

 لالتحاب مهل حمسی الو مهدهاجی نأ بجی رافک هؤادعأو ملسم هنأب امئاد ملسملا ركذي

 هدنع ريثي دعي ملو «هسفن ىف امئاق زجاحل ا اذه دعي مل «برغت » اذإف « ةيمالسإلا هضرأ

 ملاعلا ةيعبت نمضي ىذلا وه بيرختلا نأ امك . ملسم لا سفن ىف مالسإللا هريثي ام

 مل هءامعنا نأ سحي ‹ برختي نيح هنأل هل ايركسع عضخي نأ دعب -برغلل ىمالسإلا

 موي ىف بغر نإ ىتحو «هنع لاصفنالا ىف ةبغرب رعشي الف «برخغلل اغإو مالسإلل دعي
 نمو ‹ هتداس ةزوح نم هجرخت ال ىتلا ةماعلا ةيعبتلا دودح ىفف «لقتسي » نأ مايألا نم

 . هلوح ةداسلا هبرضي ىذلا قاطنلا

 لبق نم «هئاوتحا » دعب ىلع دمحم رود رظردلف ءادعألا طيطخت انكردأ دقو نآلاو

 . اسنرف

 دمحم ريبكت ىه رصم ىف اهذيفنتب اسنرف تعلطضا ىتلا ۔ ةيبيلصلا ةطخلا تناك
 نع نيملسملا ضرأ نم ةعطق كلذب لصفنتف «ناطلسلا نع لالقتسالاب هئارغإو ىلع
 هريغل ايرغم اجذومن ىلع دمحم نوكي مث (كش الو اهفعضي كلذو ) ةيمالسإلا ةلودلا
 ةلودلا ىرع ككفتتف « ىتاذلا ناطلسلا ىف ةبغر ةلودلا نع اعابت نولقتسيف «ةالولا نم

 . مالسإلا نع ىئاهنلا اهلاصفناو برغلل ةمئادلا اهتيعبت
 ماقو ءاسنرف هل هتعنص ىذلا شيجلا نإف !مايق ريخ بولطملا رودلاب ىلع دمحم ماقو

 نع لالقتسالا ةلواحم ىف ال ىلع دمحم همدختسا دق ىواسنرفلا اشاب نامیلس هبیردتپ

 ةفيلخلا شيج ىلع بلغتي داك دقو ! هسفن ةفيلخلا ةبراحم ىف لب « بسحف ةفالحل ا

 ةقيقحلا ىف ةريغو « ةفيلخلا فص ىف فوقولاب !رهاظت . . ايناطيرب لحخدت الول لعفلاب
 هسفن تقولا ىفو ! رصم ىف ذوفنلابو « ناطلسلا « ةقادصب » اسنرف رثأتست نأ نم

 هل تنمض هتاذ تقولا ىفو « ةفيلخلا ةمجاهم نم هتعنمو « رمألا رهاظ ىف هدح

 ‹ هتيرذ ىف لقتني ايثارو امكح رصم مكحب راثئتسالاو « ةفيلخلا نع ىلعفلا لالقتسالا
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 دمحم ميطحتل اهلك ةيبيلصلا ابروأ تعمجت امنيب اذه ) !! ناطلسلل ةيمسإللا ةيعبتلا عم

 ! نانويلا ىه ةيبيلص ةلود ةمجاهم ىلع أرجتو هسفن ىسن هنأل نيرافان ةكرعم ىف ىلع
 امأ . نوعلا لك هلف كلذ لعف اذإف ‹ طقف مالسإللا ةبراحمل هتحلسو ةيبيلصلا هتربك دقف

 لب هبيدأت بجي انهف « ءوسب نييبيلصلا دحأ سمف « صاخلا هباسحل هعامطأ تجاه اذإ

 ةسايسب ىلع دمحم اهذفن دقف « بيرغتلا ةيلمع وهو ةمهملا نم رحآلا بناجلا امأ

 اذه ناكو . . كانه اوملعتيل ابوروأ ىلإ نابشلا بالطلا لاسرإب « اهعبتا ىتلا ثاعتبالا

 « ميلعتلا ةحاس لخدي « ىناملعلا » طخ ا ادب كانه نم هنأل . . ةقيقحلا ىف هلعف ام رطحخأ

 . ةيمالس إلا رصم ىف ةايحلا ةحاس هئارو نمو

 لوق وهو ! ليبسلا اذه الإ رصجب ضوهنلل ليبس نم همامآ نكي مل هنإ لئاق لوقي دقو
 . دودرم

 ۔ ةيمالسإلا رص ضهني نأ ديري ١ « عاو ملسم دئاق ىلع دمحم نام یف ناک ولف

 ضوهنلا وه « رخآ ليبس همامأ ناك دقف ۔ةيمالسإ ةدعاقو ةيمالسإ سس ىلع ىأ

 ةيهازلا ةروصلا ىلإ هدرب هلك ىمالسإإلا ملاعلل لب اهدحو رصمل ال ملعلا لقعم  رهزألاب

 ملعلا ملعت تناك ثيح « ةضهنلا روصع ىف ةيمالسإإلا دهاعملا اهيلع تناك ىتلا

 نويضايرلاو نوسدنهملاو ءابطألا اهيف جرختي ناكو «ةيويندلا مولعلاو ىعرشلا
 ! مابألا نم اموي ابروأل ملعلا اوملع نيذلا نوملسملا نويئايميكلاو نويئايزيفلاو نويكلفلاو

 هذه ىف نيصصختملا ىلإ رقتفت ءاعمج ىمالسإلا ملاعلا دالب وأ -هدالب تناك اذإف

 ادارفآ لسري نأ ذئموي هعسو ىفف « هتمهج ضهنيل رهزألا مهيلإ جاتحي نيذلا « مولعلا
 مهتفاصحو « مهاوقتو مهنيد ساسأ ىلع « اقيقد ارايتخا نوراتخي « مهنايعأب

 ىف نوقلزني الف جاوزلاب اونصحأو « ةدتفلا نس اوزواجت دق اونوکی نأ دعب « مهتنازرو

 بالطلل اوسرديل نودوعيو مولعلا فلتخم ىف نوصصختيف . . ىقلخلا داسفلا قلازم
 ا مولعلا نم دوزتيو « همالسإ ىلع اظفاحم بابشلا لظيف <« ةيمالسأإلا مهتشيب ىف
 رصع لالخ نوملسملا اهدقف ىتلا ةيملعلا ةساحلا هيلإ ديعيو « ىملعلا هفلخت هنع ضفني

 نم هلك ىمالسإلا ملاعلا ضهني لب « رصم ١ ضهلت ١ ذئدنعو .. ليوطلا فلختلا

 اله نوكيو .. ىمالسإلا ملاعلا دالب عيمج نم نوسرادلا همؤي ىذلا رهزألا قيرط

 . . نيملسملاو مالسإلل ةمدخ لجأ ىدأ دق ملسملا دئاقلا

 ره نذإ هصقني ىذلا نكي ملف !! ةيهاد الجر ناك هئإ هنع لوقت ٩ ريبكلا » ىلع دمحم لوح تاياعدلا تناك (۱)

 | ىعولا
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 ! ؟ ةهجولا هذه هجتي نأ انيمق ناك له وأ « وحنلا اذه ىلع ىلع دمحم ركف لهف

 ! « ميظعلا » هرود ىدۆيل هب !وءاج الو ! هوراتخا امل اذه ناک ول

 . رخآلا بناحلا ىلإ هلك « هاقلتي ىذلا « هيج وتلا » و اهلك ةيسفنلا هتغايص تناك اغإ

 ( . بيرغتلا بناج

 ريغ « ةنتفلا نس ىف مهو < ابروأ ىلإ ةديازتم دادعأب راغصلا نابشلا لسرأ كلذل
 نم وأ « اوءاش نإ داسفلا نمو <« اوءاش نإ ملعلا نم « اولهنيل » . . ءىشب نينصحم

 ىلإ هجخملا ةبرحلا سأر اونوكيل « اودوعي مث . . نايحألا بلاغ ىف اعم داسفلاو ملعلا
 ! كانه ىلإ اهلك هدالب رجي ىذلا « برغلا

 ! مهنيد رومأ مهملعيو ةالصلا ىف مهمؤي امامإ ةثعب لك عم لسري ناك هنأب ةربع الو
 دوج و روصتي الو ‹ نيملسملا سح ىف اهتسادق تقولا كلذ ىتح ةالصلل ناك دقف

 جر خي نأ نکي ال ‹ هتسادق هل « ديلقت » تارابتعالا لقأ ىف ىه وأ ! اهيدؤي ال « ملسم»

 مامإ ريغب نيملسملا نم ةعومجم كانه نوكت نأ روصتي نكي مل كلذل ! ملسم هيلع
 ىف سدقملا ديلقتلا كلذ رسك ىلع ىلع دمحم مدقي نأ نكي الو « ةالصلا ىف مهمؤي
 . نيحلا كلذ

 ! ؟ ةمئألا لعف اذام نكلو

 |الكه وأ . . ! « ماظعلا » ةمئألا كئلوأ نم ادحاو ىواطهطلا عفار ةعافر ناك دقل

 ! بيرغتلا ةمئأ نم دحاو وهو داع هنكلو . . اسنرف ىلإ بهذ موي ناك

 ‹ ءاردزا یف مهنع حاشأف . . نينس ةبيغ دعب اسنرف نم داع موي حرفلاب هلهأ هلبقتسا

 ! هلابقتسا فرش نوقحتسي ال « نوح الف » مهنأب مهمسوو

 ىلإ ىأ ةأرملا « ريرحت » ىلإ هيف اعدو « زيراب » رابخأ نع هيف ثدحت ىذلا هباتک فلا مث
 هنإ لاقف «سندلا ةمصو طلتخلا صقرلا نع لازأو « طالتحخالا ىلإو « روفسلا

 . مومذم لمع هنأ ىلع هيلإ رظنلا ىغبني الف « ىقيسوملا ماخنأ ىلع ةعقوم ةيضاير تاكرح

 ةوعدلا هذه ىلإ رصم ىف ةيمالسإلا ةمألا بيجتست نأ لاحلا ةعيبطب عقوتي نكي ملو

 ةرطیس تناک امک ٠ نيملسملا سوفن ىف مالسأإلا ةيقب تناك دقف ءاهنيح ىف ةيواطهطلا

 لثم لعجي ىذلا دحلا ىلإ ةوقلا نم ناغلبت «ةايحلا بناوج لك ىلع ةيمالسإلا ديلاقتلا
 . . ديدشلا راكنتسالل !راثمو ةيرخسلل اًراثم تقولا كلذ ىف ةوعدلا كلت
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 . بيرغتلا ىلإ هاجتالا . . هاجتالا ىلإ ريشي ناك ةبرحلا سأر نكلو

 هجو ىلع وه ىلع دمحم هئارو نمو ۔یواطهط ةعافر هب ماق ىذلا لمعلا ناك دقل

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ديدحتلا

 ةطقن ۔ىمالسإلا ملاعلا دالب نم اهريغ ىفو رصم ىف ۔نيملسملا ةايح ىف تناك

 نع فلخت نم مهباصأ ام لك نع اتقؤم رظنلا فرصب ۔ مالسإللا ىه « ةدحاو زاكترا

 ةمخضلا زاكترالا ةطقن بناج ىلإ عضوف ىواطهطلا ةعافر ءاجف  نيدلا اذه ةقيقح
 لاقعنالا ىلإ نيملسملا اعدو « «ةيبرغلا ةراضحلا » ىه ةلآضلا ةياغ ةليئض ةطقن «ةمئاقلا

 ةليئضلا ةطقنلا كلت تذحخأ نيملسملا ةايح ىف اديور اديورو .اهيلع زاكترالاو اهيلإ
 حم «مالسإلا بناج ىلإ نيملسملا ةايح ىف ةيناث زاكترا ةطقن حبصتو « مخضتتو ربكت

 ىتح- . . ةيناثلا ةطقنلا مخضتت ام رادقمب ىلوألا زاكترالا ةطقن ىف ىجيردتلا لؤاضتلا

 ةطقن حبصتو «ةيسيئرلا زاكترالا ةطقن ىه ةليئضلا ةطقنلا كلت حبصت تقو ىتأي
 ! دوجولا نم ىحمنت داكت ةليئض ةيبناج ةطقن ةقباسلا ةمخضلا زاكترالا
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 ىف هنع ثدحتنس ىذلا وحنلا ىلع «ماودلا ىلع عسوتت لب « فقوتت ال ةرمتسم ةيلمع

 ةيعامتجالا «ةفلتخلملا ةايحلا تالاجم ىف لاقتنالا لحارم نيعبتتم «ةيلاتلا تارقفلا
 .«ةأرملا ريرحت » ةيضق ىف تاذلابو . . ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيقالحألاو
 ! ؟ لاقتنالا اذه ثدح اذامل : لأسل فقوتن نأ انه یغبني نکلو

 ؟بلاغلا ديلقتب بولغملا عملوو «رفاظلا برغلا مامأ ةيركسعلا ةيزهلا ىه له

 برغت ىذلا «نامزلا نم نرقلا كلذ لالخ ثدح ام ريسفتل ىفكي ال هدحو اذه نإ

 لب «مايألا نم موي ىف املسم نكي مل هنأك اهلك هلوصأ ىسنو «ىمالسإلا ملاعلا هيف

 ! عاطقنا الب ةيلاوتم انرق رشع ةثالث لبق نم مالسإللا شياعي مل هنآك

 رايهنالا اذه لب «لئاهلا لوحعتلا اذه ريسفتل ىفكت اهدحو ةيركسعلا ةيزهلا له
 !؟نامزلا نم دحاو نرق لالخ لئاهلا

 نوكي ال دق لب «ريثأتلا اذه لك ةيركسعلا ةيزهلا رثؤت ال ةديقعلا ةبحاص ةمألا ىف
 ! قالطإلا ىلع ريثأت اهل
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 د 3 : یلاعت هلوق اهریوصت یف یفکی دحأ ىف ةديدش ةيزه نوملسملا مزه دقل

 . چ ہکارخآ یف مکوعدی لوسرلاو دحأ ىلع نوولت الو نودعصت

 نينمؤم اومادام طق اومزهي نأ نوروصتي اونوكي مل مهنآل اديدش ازه ةيزهلا مهتزهو
 نأ اذهل یتأتی فیک یآ !؟اذھ ینا : ةشهد یف نیرکنتسم اولاق یتح «رافک مهؤادعأو
 | ٿدحي

 ٩ «..!؟ اذه ینآ : معلق اهیلثم متبصآ دق ةبيصم مكتہاصأ امل وآ 8

 : حارجلل ىفاشلا مسلبلا ناك ةيزهلا دعب ىنابرلا هيج وتلا نكلو

 .  «نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو

 اهنأل ءاهنهوت ةهزهلا دعت ملف «هب تلمعو ةمألا هتعو هيجوتلا اذه لزن ذنمو
 : مهل هللا مهفصو نيذلاب ىسأتتو ‹ نا الاب یلعتست

 امو اوفعض امو هللا لیبس یف مهباصأ امل اونهو امف ریثک نویبر هعم لتاق یبن نم نیاکو#

 ىف انفارسإو انبونذ انل رفغا انبر :اولاق نأ الإ مهلوق ناك امو . نيرباصلا بحي هللاو .اوناكتسا
 باوث نسحو ءايندلا باوث هللا مهاتاف .نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو ءانمادقأ تبثو ءانرمأ

 . () #نينسحملا بحي هللاو .ةرخآلا

 . . نييبيلصلاو راتتلا مامأ ةركنملا ةيزهلا اومزه نيح ىتح

 «دوجولا نم ةيسابعلا ةلودلا تلازأ اهنإ ىتح « ةحساك راتتلا ةراغ تناك دقل

 ءامد نم قيرأ ام ةرثك نم رمحأ ةليل نيعبرأ رهنلا ىرجف اهلهآ تلذأو ءدادغب تبرحو
 ىف ملسملا ىقلي ناك ىرتتلا نأ ىلإ نيملسملاب فعضلاو بعرلا لصوو .نيملسلا

 فيسلاب كيلإ دوعأ ىتح انه قبا : ملسملل لوقيف «هفيس هعم سيلو دادغب عراوش

 فيسلاب ىرتتلا هيلإ دوعي ىتح هناكم ىف افقاو لذلاو فعضلا نم ملسملا ىقبيف «كلتقأل

 ريخ مهنأ ىلع راتتلا ىلإ نورظني ثيحب نيملسملا حاورأ لذت مل هلك كلذ عمو !هلتشيف

 !نورصتنم مهو ىتح قلطملا راقتحالا الإ نوقحتسي ال نيربربتملا

 تقرختساو , .دادعتسا ريغ ىلع مهو نيملسملل ةئجافم نييبيلصلا تاراغ تناكو

 . ۱١١[ ]نارمع لآ ةروس (۲) . ۱٥۳[ ]1 نارمع لآ ةروس (1)

 . [ ۸٤۱۔٩٤۱ ] نارمع لآ ةروس )٤( ۰ ] ۱۳۹ ] نارمع لآ ةروس (۳)
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 مهيلع رصنلاب مهل هللا متخ ىتح اديدش اناوه اهيف نوملسملا ىقل . . نامزلا نم نينرق
 مل كلذ عمو . . ماشلاو رصم ىف ةينارصن تاليود اوماقأ نأ دعب « نيدلا حالص مايأ
 مهنأ وأ «مهنم ريح مهنأ ىلع ىراصنلا ىلإ نورظني ثيحب نيملسملا حاورأ لذت

 اوناكو . بيلصلا دابع نيكرشملا مه مهرظن ىف اوناك لب !مارتحالاب نوريدج
 نولوقياوناکو « مهقالخأ داسف لجآ نمو مهكرش لجأ نم ادیدش اراقتحا مهنورقتحي

 قيدصب ىقتلتف قيرطلا ىف هتجوز عم ارئاس مهنم دحاولا نوكي . ثبيايد مهنإ مهنع
 .  ثيدحلا نم تءاش ام اهقيدص عم ثدحتت نأ ةأرملل حيتيل جوزلا ىحنتيف ءاهل

 ريغو ةديدش تناك امهم ةديقعلا تاذ ةمألا ىف نذإ رثؤت ال اهدحو ةيركسعلا ةميزهلا

 . ةعقوتم

 عم -نوملسملا هب هجوو ىذلا ىداملاو ىراضحلاو ىملعلا قوفتلا نإ لاقي دق نكلو
 ةعفد هب اوئجوف مهنأل « لوحتلا اذه مهلوحو «ريثأتلا اذه مهيف رثأ ىذلا وه ةيزهلا
 . بيهرلا مهفلخت رادقم مهل فشكناف «ةدحاو

 قوفت ءازإ مهفلخت ىدم نيملسملا فاشتكال ناك دقو . . عنقم هرهاظ لوق وهو

 الضف !رسفي ال هدحو اذه نكلو . .كش الو برغلا دنع اب مهراهبنا ىف رثآ برغلا
 . . رربي نأ نع

 ىداملا بناجلا ىفو ملعلا ناديم ىف «نيفلختم » مهتايح ءدب ىف نوملسملا ناك دقل

 نيترواجملا نيتوقلا ىدل ناك ام بناج ىلإ ساقت ال ةجردب ةراضحلا نم ىميظنتلاو

 نيذه ىف مهنع ذخألاو مهنم سابتقالا ىلإ ةجاح ىف نوملسملا ناكو . .مورلاو سراف
 ىلعأ مهءادعأ نأ طق اورعشي مل-لوألا لصفلا ىف انرشأ امك -مهنكلو «نيناديملا
 لب . مهدنع اغ ريخ كولس طاغأو تادقتعمو راكفأ نم مهئادعأ دنع ام نأ الو « مهدم

 الو ىنابرلا ىدهلاب ىدتهت ال ءایمع ةيلهاج هنأ ىلع هلك اذه ىلإ نالا ءالعتساب اورظن
 نماوذخأو «هيلإ نوجاتحي اوناك ىذلا ملعلا اوذخأف . هللا جهنم اهتايح ىف قبطت

 ‹ مهتايح جهنل هوعوطو «هيلإ ةجاح ىف مهسفنأ اودجو ام ةيميظنتلاو ةيداملا بناوجلا
 وهاذه ناكو . .اهكولس طامنأ الو اهراكفأ الو ةيلهاحلا تادقتعم نم ائيش اوذخأي ملو

 ةلجم ىف ) لوقي نم «نيملسملا ىف دجوف ةريحألا ةيزهلا دعب اهتاذ ةيضقلا ىف ريياعملا تبلقنا فيك رظنا )١(

 رصيف ءاهل قيدصب ىقتلتف قيرطلا ىف هتجوز عم ارئاس دحاولا نوكي !نييعجر لظن ىتم ىلإ (فسويلا زور
 !قيدصلاو ةجوزلا نيب رودي اهل عمتسيل فوقولا ىلع جوزلا
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 اهدنع هدقتفت ئش ىلإ اهتجاحب رعشت نيح ةملسملا ةمألل ةبسنلاب حيحصلا كلسلا
 .اهلوح نم ةيلهاجلا مالا دنع هدجتو

 . . فالتخالا لك افلتخم اهكلسم ناك دقف ةرملا هذه يف امأ

 مامأ رايهنالا ىلإ ىدؤي ىذلا راهبنالا . . برغلا دنع اب «راهبنالا » وه اهكلسم ناک
 نانتمالا لب « اهل ةلماكلا ةيعبتلاب ىضرلاو « ظفحت الب اهل دايقلا ميلستو ‹«ةبلاغلا ةوقلا

 !! عابتألا نيب نم اهربتعت نأ ةرفاظلا ةوقلا تلبق اذإ طابتغالاو

 !؟ كلذ ثدح فک

 ىملعلا فلختلا الو «ةديقعلا تاذ ةمألا ىف اذه عنصت اهدحو ةيركسعلا ةميزهلا ل
 نأ نكي اعم فلختلاو ةيزهلا عامتجا ىتح الو «كلذ عنصي هدحو ىدا لاو ىراضحلاو

 .رايهنالا كلذ لك ىلإ ىدؤي

 . ىدقعلا فلختلا نم ةمجانلا «ةيلخادلا ةيرهلا ىه اغإ

 . “' «نينمؤم مشنك نإ نولعألا متنآو اونزحت الو اونهت الو#
 ىذلا وه هدحو حيحصلا نايإلاف !اثبع ىجي ال ةيركلا ةيآلا ىف نالا طارتشا نإ

 ىتلا جئاتنلا نود لوحيو « “" ءادعألا مامأ ةيزهلا ةلاح ىف نزحلاو نهولا نود لوحي
 ‹مهتمواقم نع فكلاو «ءادعألل مالستسالا ىهو «نزحلاو نهولا ىلع بترتت

 . .ديدج نم مهتلزانم ةلواحم نع فكلاو

 : نالا نیرق ءالعتسالاو

 نم كلمت ام كلمت تناك ولو ةيلهاج اهنأ ىلع اهيلإ رظنلاو < ةيلهاجلا ىلع ءالعتسألا
 . ضرألا ىف ىداملا نكمتلا تاودأ نمو ‹ ىركسعلا رصنلا تاودأ

 ةيضقلا نوكت نيحف . ىقيقحلا رايعملاو ىقيقحلا نازيملا ىلإ نينمؤملا درت ةيركلا ةيآلاو
 فعض وأ ةتقؤم ةيزه مهتباصأ ولو نولعألا مه نونمؤمل اف «نايإلاو رفكلا ةيضق ىه
 ايلقعوايحورو ايسفن هنم ىلعأ «رفكلا نم ىلعأ هتاذب نايإلا نأل «تقؤم ىدام

 جهنم ا ىلع حيحصلا جهنملاو ٤ لطابلا ىلع قحلا ولعيام رادقمب ايناسنإو ايقالخأو

 كولسلا ىلع ميقتسملا كولسلاو ‹ةئطاخلا ةيؤرلا ىلع ةحيحصلا ةيؤرلاو «دسافلا

 . .جوعملا

 . دحأ ىف نيملسملا ةيزه دعب ةيآلا هذه تلزن (۲) .[۱۳۹ ]نارمع لآ ةروس (1)
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 . 04! ؟میقتسم طارص ىلع ایوس یش نم مآ یدهآ ههجو ىلع ابکم یش نمفآ #

 وأ «ودعلا ىف نابوذلا عنمت ىتلا « ةينادجولاو ةيروعشلاو ةيسفنلا ةهجولا نم اذه

 .همامأ ةيحورلا ةييزهلا

 ةحيحصلا ةديقعلاب نولعألا مه مهنآب نونمؤملا نقيتسي نيح ةيلمعلا ةهجولا نمو
 هتاذ نيقيلا اذه نإف _ تقؤم ىدام فعض وأ ةتقؤم ةيزه مهتباصأ ولو ۔ حيحصلا جهنم او

 ةلزانمل اوبهأتيو «مهتوق اوعجرتسيو «‹ مهتوبك نم اوموقي نأ ىلع مهنيعي ىذلا وه
 : دیدج نم ءادعألا

 رجأ اوقتاو مهنم اونسحأ نيذلل «حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا #

 ادبسح :اولاقو ءاناإ مهدازف «مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نأ سانلا مهل لاق نيذلا .ميظع

 . ي ليكولا معنو هللا

 الو ىئاجرإلا موهفملاب ال «حيحصلا ىمالسإلا هموهفمب ءنذإ قداصلا نايا
 ةيزهلا نم ةمألا مصعي ىذلا وه «ةينابرلا فيلاكتلا نم تلفعملا الو « ىفوصلا موهفملاب
 اذه ناك لهف . .مهل ةيعبتلاب ىضرلاو ٠ مهل دايقلا مالسإو ءءادعألا مامأ ةيحورلا
 اورثكأو اهيف اوغطو «مالسإلا دالب نويبيلصلا محتقا نيح كلت هتروصب ادوجوم نالا

 ! ؟داسفلا اهيف

 !كش الپ الک

 واک هللا لوسر اهملعو ء هللا دنع نم اهب لزن ىتلا ‹ كلت هتروصب ادرج وم ناک ولو

 ةيركسعلا ةوقلا فعض نم مهلاح نكي امهم مهب لح ام نيملسملاب لح امل « هباحصأل
 ثعبي نأب اليفك ناييإلا ناك امنإ . . ةيميظنتلاو ةيداملاو ةيملعلا ةيحانلا ىف فلختلاو
 . .ديدج نم ءادعألا ةزجانمل موقتو ءاهفلخت كردتستو ءاهفعض اهنع ليزتل ةمألا

 . .ام نول نم نايإ كانه ناك ةقيقح

 تحت ىآ «ةيمالسإ ةدهاجم هدهاجتو « ىبيلصلا وزغلا مواقت ةمألا لعج ىذلا وه
 دالبل رافكلا لبق نم وزغ هنآ ىلع هيلإ رظنتو «هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ةيار

 نم ةمألا جرخي رفك اذه نأ ساس ىلع ءاهلحم ةيعضولا نيناوقلا لالحإو ةيمالس لا

 . ١۱۷۲-۱۷۳[ ] نارمع لآ ةروس (۲) . ۲١[ ] كلما ةروس )١(
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 ‹«ةيبيلصلا نويلبان ةلمح رصم ىف ةيمالسإإلا ةمألا تدهاج امك . . هب تيضر اذإ ةلملا
 لامشلا ىف نوملسملا دهاج امكو . ةيمالسإإلا ةعيرشلا لحم هنوناق لالحإ نم هثعنمو
 ‹ ىزيلجنالا ىبيلصلا وزغلا دض دنهلا ىفو « ىسنرفلا ىبيلصلا وزغلا دض ىقيرفأإلا

 ناکم لک یف :راصتخابو . . یدنلوهلا مث یلاغتربلا یبیلصلا وزخلا دض ایسینودنآ یفو
 .اهدالبل ةيبيلصلا ابروأ وزغ ةيمالسإلا ةمألا هيف تهجاو

 هاجتالاو ‹ ىئاجرإلا ركفلا نم لبق نم هانيب ام هارتعا دق ناك نالا اذه نكلو
 نم ةعومجم ىلإ ةماعلا دنع هلوحت نع الضف ‹ فيلاكتلا نم تلفتلاو «ىفوصلا

 ةمواقملا ةلاسب مغر «وزغلل اليوط دمصي مل كلذل . .ديلاقتلا نم ةعومجمو تافارحل ا
 تراهناو . . لبق نم دوهعم ريغ افینع هرایهنا ناک راهنا املف . . هداهج یف اهادہآ یتلا
 ! راتلل اهسفن تملسأو ةمألا هعم

 . . خيراتلا تاوطخ ةيرصملا ةبرجتلا عم لمكتسنل نآلا دعنلو

 ۵ 4« ہم
 د اضإالا ف تاوراو نا طربا لال تحالارور

 اوسسأف . . مهب اسنرف نظ نسح دنع لیعامسإ ويدخل ا یتح هؤانبآو ىلع دمحم ناک
 لاقو «بولطملا وحنلا ىلع بيرخغتلا ةيلمعباوماقو ء«رصم ىف ىسنرفلا ذوفنلل

 !ابروأ نم ةعطق رصم لعجأ نأ ديرأ : ةروهشملا هتلوق ؟ميظعلا ليعامسإ»

 ! هاجتالا ريغتي مل نكلو ةفدلاب كسي ىذلا نابرلا ريغتف قيفوت ءاج ىتح

 رمألا ىهتنا مث . .ديعب نم رصم نوئش ىف لخدتي هدهع ىف ىزیلجنالا ذوغلا أدب

 نم الدب ةيزيلجنإلا ةقيرطلا ىلع بيرغتلا ىه لاحلا ةعيبطب ةديدحجلا ةطخلا تناكو
 ةيسنرفلا ةيبيلصلا تاسسؤملل طق ضرعتت مل ارتلجنا نأ بيجعلا ناك نإو «ةيسنرفلا
 ىسنرفلا ذوقنلا درط ىلع اهصرح مغر ءاهلكاش امو ةيريشبتلا دهاعملاو سرادملاك

 اسفانت غاغم لاو ذوفنلا ىلع اهنيب اميف سفانتت دق ةيبيلصلا ابروأ لود نأ كلذ . ىسايسلا
 ىمحيو اهلك دناستت مالسإلا ءازإ اهنكلو « نيحلاو نيحلا نيب برحلا ىلإ ىدؤي افيلع
 !! ضعب حلاصم اهضعب

 نع سانلا ليرحت ىف درابلا ىزيلجنإلا بولسألا وه رييخغتلا نم ثدح ام مهآ
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 ءىطب ( Sا1هس طا Sاإ١) روهشملا مهلثم عم قفتي ىذلا بولسألا كلذ «مالسإلا

 نم ديزم ىلإ برضلا ىدؤيف « برضيف بضخغي . . نیيسنرفلا ةقامح نويلبان یف ناک
 البطصا هلعجو لبانقلاب رهزألا برض نيح ثدح امك «ةمواقملا نم ديزمو ةظقيلا

 رهزألل مهتقم ىف نولقي الو «نييسنرفلا نع مهتيبيلص ىف نولقي ال مهف زيلجنإلا امآ
 مل نإو لئاسولا ىف فلتخبت رييغتلا ىف مهتقيرط نكلو “"نييبيلصلا نم مهريغ نع
 . فاطملا ةياهن ىف ةفلتخم جئاتنب ىتأتف «فادهألا ىف فلتخمت

 لجرلا ةمهم نإ : ” رصم ىف ١ ىناطيرب دمتعم ١ لوأ « رمورك دروللا لوقي
 تيبقت وه (رصم دصقي ) دالبلا هذه سأر ىلع ةيهلإلا ةيانعلا هتعضو ىذلا ضيبألا
 نيب تاقالعلا ساسأ ىه حبصت ثيحب ‹ نكمم دح ىصقأ ىلإ ةيحيسملا ةراضحل ا مئاعد

 ريصنت ىلع لمعي الأ كوكشلا ةراثإ نماعنم .بجاولا نم ناك نكلو . سانلا
 ‹ىمالسإلا نيدلل ةفئازلا رهاظملا ىمسرلا هبصنم نم ىعري نأو ‹نيملسملا

 . (!« كلذ هباش امو ةيييدلا تالاقتحالاك

 قبضي هنأ ىوعدب ةيناطيربلا ةموكىلا ىلإ نورشيملا ءاكش رصم ىف همكح أدب نيحو
 لاقو نيرشبملا عمج ءاهيلع دريل هيلإ ىوكشلا ةيناطيربلا ةموكحللا تلسرأ املف !مهيلع
 نم لافطألا نوفطخت مكنكلو ! ؟ہکیلع قیضآ نأ نکی یننآ نوروصتت له : مهل

 ‹ مهنيدب اكسمت نودادزيف نيملسملا نوزفتستف ‹مهريصلتل لاجرلا نوقطختو ٤ عراوشلا

 ندنلب ( ٣٣ذدإا, هال ءعع) توهاللا ةيلك ىف ابيرق جرخت باش عم تقفتا ینکلو
 , | مكفادهأ عيمج ققحتس ةيميلعت ةسايس عضيل

 ؟حيسملا ةسينك ىلع رطخ رهزألا له : نيرشبملا دحا لوق _ تاحفص لبق ۔ حجار (۱)
 .رمألا أدبم ىف رصم ىف ىناطيربلا مكاحلا ىلع قلطأ ىذلا بقللا وه اذه ناك (۲)
 . ٠۹۰۵ ةنس رداصلا «لوألا ءزم لا ]04ع ¥88 ̂ ةثيدحلا رصم «رمورك درول ()

MiSsi0" & MiSsi0^31165 ةيريشبتلا تايلاسرإلاو ريشبتلا باتك نم لوألا ءرجلا ىف صنلا اذه تأرق ١ )٤( 
 ىف هيلع رثع دق ناك ءاقدصألا دحأ نكلو . ىناطيربلا فحنملا ةبتكم ىف اهجارحخإ عونمملا بتكلا نم وهو
 ةمهتب هلاقتعا ةيلمع ءانثأ ىف هنم دقف مث ءهدرتسا مث هيلع ینعلطأف < طويسأ ىف طابقألا دحأ تيب

 ماع ثادحآ یف «مالسإل۳  1۱۹٦١.ًاروكشم صنلا قيثوت باتكلا ىلع عالطالا عيطتسي نمم ىجريف
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 ! لوعفملا ديكألا ءىطبلا لمعلا نوكي اذكه

 ىلع ۔ةيبيلصلا فادهألا عيمج ىأ- نيرشبملا فادهأ عيمج ققحت ةيميلعت ةسايس
 ! «(كوكشلا ةراثإ نم اعنم )» هابتنالا ريثت ةجصض نودو < لهم

 جاستا جانم « ا »

 ماهم فراعملا ةرازولاراشتسم رمورك هنيع ىذلا سيسقلا ۲ بولند رتسملا  ىلوت

 ىف ةلماكلا ةيلعفلا ةطلسلا هنومسپ اوناک امک «راشتسملا ةداعس ) دي ىف ناكو « ةهيصمم

 ! ةيمالسألا ةيرصملا فراعملا ةرازو

 نأ عقوتي ىذلا امف «ميلعتلا ةرازو ىف ةطلسلا سأر ىلع سيسقلا نوكي نيحو

 ةقامح ريغب نكلو _ حيسملا ةسينك ىلع رطخلا نطوم-رهزألا برضيل بولند ءاج
 . نيملسملا ةراثتسا ىف اببس ناك ةقامحلا كلتب هبرض نأ ملع دقو « نویلبان

 ىلع ۔هنكلو «قالطإلا ىلع هل ضرعتي مل هيلع وهام ىلع رهزألا بولند كرت
 ملعت الو «ةيويندلا مولعلا » ملعت ةديدج سرادم حتف-لوعفملا ديكألا ىطبلا بولسألا

 نم نيملسملا جارخإ ةطحخ نم ءزج ۔ ءىجيس امك ۔ هتاذ ىف وه ايشماه امیلعت الإ « نیدلا

 !مالس إلا

 تناك ذإ . :نآرقلا ملعت ال اهنأل رشک نسرادم سرادما هذه نامه رولق ىف یمالسإإلا

 "ميرال ةساردلا تاوتس ىف هلك نآرفلا بلع مزألا ل رخل ده يلا ة٠رالا مراد

 ‹ةيحان نم قزرلل ةليسولا ىه بولند ريبدتب -تحبصأ هذه رفكلا سرادم نكلو
 . . ىرخأ ةيحان نم ةيعامتجالا ةناكمللو

 روف نيعي- ةساردلا نم طقف تاونس عبرأ دعب-سرادملا هذه نم جرختملا ناك دقل

 ٠ ةيلاحلا راعسألل ةبسنلاب روصتي ال دح ىلإ ةديهز راعسألا تناك ذإ «ةمخض ةورث لث
 ىفكت ةعبرألا تاهينجلا تناك ثيحب « ةميظع ىرصللا هينجلل ةيئارشلا ةوقلا تناكو
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 ىقبتيو «ةرسأ نوكيو جوزتي نأ اهبحاص عيطتسيو ءاهتاذ ةمصاعلا ىف ةيركلا ةايحلل
 . ' !فيرلا یف «نایطألا » هب یرتشیل هرخ دی ام كلذ دعب هعم

 نايحألا ضعب ىف هرمع نم ةنس نيرشع ةساردلا ىف ىضقي ىذلا رهزألا جيرحخ امأ
 ءاشرق نيرشعو هئامبف دجسملا ىف رئاعشلا ةماقإ ىف المع دجو نإو . . المع دجي الف

 ىذلا ةيئادتبالا ةسردملا جيرخل ةبسنلاب ةليئض ةليلذ ةايح اهنكلو « معن ةايحلل ىفكت
 ! «ناوپدلا » یف لمعي

 بهذت ني ىلإف «هميلعت ديرت دلو كل نوكيو «وحللا اذه ىلع عضولا نوكي نيحو
 لمعي وأ ءالطاع ىقبيل جرختي مث كانه هبابش ةرهز ىضقيل رهزألا ىلإ هب بهذت ؟ هب
 ‹بولند سرادم ىلإ هب بهذت مآ ؟ليئضلا بتارلا اذهب دجسملا ىف رئاعش ميقم

 لك ىف ةقومرملا ةناكملا نولتحيو « نكسملا بحاصو رازجلاو لاقبلا مهيلإ ددوتي نيذلا
 ! ؟ناکم

 ةرسألا تناكو . .رسألا هيلإ قباستت افرش ىضم اميف رهزألا ىلإ باستنالا ناك دقل
 طح م حبصت ‹ رهزألا ىجيرحخ نم ادحاو ىأ «املاع » اهدارفأ نمصض ىرحت ىلا

 نأل ءرابكإللاو ليجبتلاب سانلا اهيلإ رظنيو « ميلافألا ىف وأ ةمصاعلا ىف ءاوس «راظنألا
 فئاظو نألو «ةرحخآلاو ايندلا ريخ وه ىذلا «نيدلا ملع وه سانلا سح ىف «ملعلا »

 ٠ دوعصلاو ةعفرلا

 ىذلا ‹«حيحصلا ىمالسإلا جهنملا نع فلخت نم رهزألا ىف ناك امع رظنلا فرصبو
 نم «راهدزالا روصع ىف هسفن رهزألا هلثيب ناك لب «سلدنألا تاعماج هلت تناك

 . .ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا ةرامعل سانلا دادعإو ءايندلاو نيدلا مولع نيب عمجل ا

 مث نمو ‹مهرئامض یف هل ایح ازمر ناکو « مالسإالاب سانلا سح یف اطبترم ناک دقف
 . ىمالس إلا عمتجملا ىف ةناكم لا كلت هيجيرخل تناكو ءهيلإ مههج وتو هب مهزازتعا ناک

 . .امامت لاحلا ريغت دقف _ بولند دهع ىف ۔نآلا امأف

 ركسلا ةقأ تناكو !اشرق نيسمحو ةئام رجؤت ةرهاقلا ىحاوض ىف ةعساولا ةقيدحلا تاذ «اليفلا * تناك )١(

 شرقب رايك تاضیب رشع تناکو . شرقلا فصنو نیشرقب عابت (ولیکلا عبرو ولیکلا یزاوی ام یأ)
 ! ةالا فيلاكت ةيقب كلذ ىلع سقو ..كلحأو
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 سرادملا تافورصم عفد نع نوزجعي نيذلا ءارقفلا الإ رهزألا ىلإ بهذي دعي مل
 . هيف اناوهو عمتجملا ىف اعايض مهرقف «ءازج » نولاني هتاذ تقولا ىفو « «ةثيدحلا»

 ءاغتباو «ةكربلا » لجأ نم رهزألل اهئانبأ نم ادحاو ةقيرعلا رسألا ضعب ثعبت دقو
 ءالؤه نكلو الغم قزارلا دبع ىفطصم ةرسأ تعنص امك -ةصاحخ فيرلا ىف ةناكملا
 ةروصلا اوفنيل اونوكي مل ةيرثلاو ةقيرعلا رسألا نم رهزألا ىجيرحخ نم لئالقلا دارفألا
 فيلاكت عفد نع نيزجاعلا ءارقفلا ىوأم هنآ ىهو ءاهيلإ رهزألا راص ىتلا ةماعلا

 . 'ثيدحلا عمتجملا » ىف ةناكملا لين نع هتاذ تقولا ىف نيزجاعلا « «ثيدحلا ميلعتلا»

 ةقبطلا . . عمتجملا ىف «ةديدجلا ةقبطلا » مه كئلوأف ةديدجلا سرادملا وجيرحن امأ

 مهنضتحيو «اهب نورحخافيو «رمعتسملا ةناطرب مهتتسلأ نوولي نيذلا . . ةدعاصلا

 ديكألا « تاوطخلا ءىطبلا «بولطملا رودلا مهقيرط نع ىدؤيو «هبناج نم رمعتسلملا
 .لوعفملا

 هفادهآ بولند مهب ذفن فيك ؟ مهتهجو ام ؟ مهتفاقٹ ام ؟ نوجیرخلا كئلوأ مه نم

 ؟ ناطلس نم هحنم ام اهلجا نم هحنمو ‹ رمورك اهلجأ نم هبدتنا ىتلا ةيبيلصلا

 ارطخ اهدشأ اهنيب نم ريختنلو « هسرادم ىف بولند اهعضو ىتلا جهانملا ىف رظننلف
 . خيراتلا جهانمو « نيدلا جهانمو « ةيبرعلا ةغللا جهانم : ارث اهدعبأو

 ططحخ دقف -هيلعادقح ةيبيلصلا بلق قرتحي ىذلا نآرقلا ةغلةييرعلا ةغللا امأف

 . اهيلع ءاضقلاو اهلتقل بولند
 رشع ىنثا ايلعلا تالهؤملا باحصأ نم نوسردملا هاضاقتي ىذلا بتارلا ناك دقف

 ! تاهينج ةعبرأ ىضاقتي « هدحو ةيبرعلا ةغللا سردم الإ اهينج

 ىلع عمتجملا ىف وأ« ةسردملا لخاد ىف ءاوس كش الو هتاساكعنا عضولا اذهل ناكو
 ىف حبصأ لب « مدقملا وه ةيبرعلا ةغللا سردم دعي ملف ةسردملا لخاد ىف امأف 1! هعاستا
 ىف - همدقتي لب ‹ ةطسوتملا تالهؤملا ووذ ىتح اعيمج نوسردملا همدقتي ! ةلفاقلا ليذ

 ىف ةملك هل دعت مل مث نمو !! ةليوط ةيمدقآ اذ ناك اذإ انايحأ ةسردملا شارف بتارلا

 دعي ملو ؛ اهترادإ نم ءىش ىف كراشي وهالو « اهنوئش ىف راشتسي وه الف ؛ ةسردملا
 هرقو ام ذيمالتلا اهب بديو اهلمحي ىتلا اصعلا الولو <« مارتحا ذيمالتلا دنع كلذك هل

 نم ردق ربكأب تاذلاب ةيزيلجلإلا ةغللا سردم ىظحي امنيب ! باسح هل لمع الو دحأ
 ! مارتحالاو ريقوتلا
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 نوملعياعيمج سانلاف !ةسردملا ىف هنم اعايض دشأ وهف عساولا عمتجملا ىف امأ

 ىف هيلع نومدقم نيرخآلا نيسردملا نأو « ةلفاقلا ليذ ىف هنأ نوملعيو « ىلاملا هعضو
 هذيمالت هنم فيخت اهلمحي ىتلا اصعلا تناك اذإو ! ءاوس مارتحالا ىفو بتارلا
 لب « كلت هاصع ىشخيال جراخلا ىف عمتجملا نإف « هسرد ىف بدألاب نومزتليف
 سردم هليمز اهلمحي ىتلا اصعلا امنيب .٠ فافختسالاو ءزهلاو ردنتلل ةدام اهذخعتي

 مل نإ ‹ ءىشب عمتجملا ىف هبيعت الو « ةسردملا لحخاد مارتحالا هل رفوت ةيزيلجنإلا ةغللا

 ! ميظعتلاو ريدقتلا و ةباهملا هل رفوت
 ©! لبهلا ىطخملا مالو ىهتشي ام هل نولئاق اريخ قلي نم سانلا

 ‹ هبتار ردحليام ردقب < عمتجملا ىف ةيبرعلاةغللا سردم عضو ردحني اذكهو
 هقفأ قيضو ‹ هملختو « هلهج نع سانلا ثدحعتي « ةيرخسلل ةمئاد ةدام حبصيو

 نم یردزیو « هيلع باعی ام دشأو . . یرکفلاو یعامتجالا هاوتسم طاطحناو « هرقفو

 ىلع ثعبي ال ىذلا نيهملا عضولا اذه ىف ةيبرعلا ةغللا سردم حبصي نيحو
 فدهلا وه اذه ناك دقو . . اهسردي ىتلا ةدالا ىلع امتح رثؤي هعضو نإف «مارتحالا

 . ثيبخلا ريبدتلا كلذ ءارو نم دوصقملا

 ةيبرعلا ةغللا تراصو . . ةداملا ىلإ سردملا نم ىرزملا نيهملا عضولا لقتنا دقل
 اوحن ةيبرحلا ةخللا ةبوعص نم نوكشي بالطلاف . . روفنلاو ريقحتلاو ءاردزالا عضوم

 الب كلذ لبق انرق رشع ةثالث اهنوشياعي اولظ دقو . . ابدأو اصوصنو ةغالبو افرصو
 اوءدب دقو !! افرص اهنع مهفرصت ىتلا ةبوعصلا كلت ةأجف اوفشتكا اغأكو ! ىوكش
 ةيببجألا تاغللا نأ اودجيل  ةيزيلجن إلا تاذلابو  ةيبنجألا تاخللا نيبو اهنيب نونزاوي

 نيب ئراقلا ريحت ال « ةبرعم ريغ تاغخل ىهف ! ءىش لك ىف ةيزيلجن إلا تاذلابو - رسيأ
 ١" | ةدقعم ريغاهبيكارتو « لهس اهؤاجهو « لهس اهوحننو « رحل او بصنلاو عفرلا

 . ىبنتملل تیہلا (۱)

 فيرصتف « ديقعتلا دشأ دقعم ةيسنرفلا ةغللا ىف فرصلاو وحنلا نأ « ةيحلا ١ ةيبنجألا تاخغللا وسراد ملعي (۲)

 اهيلإ نوبستنب ذاوش ةعومجم لك ىف مث « ةفلتخم روص ثالث ىلع تاعومجم ثالث ىف عقي اهيف لاعفألا

 خيص لثقت ةفلتخم تافيرصت ةتس ۔اهيلإ بسني ىتلا ةعومجملا نكت ايأ -لعف لكلو !اهلثم نوفرصي ال نكلو
 = اهيف ءاجهلا نأ امك( رمألاو عراضملاو ىضاملا : ةيبرعلا ةغللا ىف وه امك طقف ةثالث ال) ةفلتخملا نمزلا
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 ريغ تناك امر لب « ةبجاو ريغ ةيبرعلا ةغللاب ةيانعلا نأ اهيلإ نولصي ىتلا ةصالخلاو

 حصار ! بوجولا لك ةبجاو ةيزيلجنإلا تاذلابو ۔ةيبنجألا ةغللاب ةيانعلا امنيب ! ةزئاج

 هيفتك زه هيلإ هبن وأ ه هؤطخ هل ححص اذإف « ةالابم الو جرحت الب لوعفملا عفريو لعافلا

 لک زرتحی امنیب 1 ٩ یقف )» انآ له ! « ةنهقفلا» نم كعد ! معاي : لاقو افكنتسم
 ىفوأ اهلاعفأ نم لعف فيرصت ىف وأ ةيبنجأ ةغل نم ةملك قطن ىف ۽ ءيطخپ نأ زارتحالا

 ىمرو هلك سلجملا ةيرخس راص ًاطخل ا هنم عقو اذإو « اهبيكارت نم بيكرت ةغايص

 !! بيعملا لهجل اب
 اهتردق مدعو « اهتيعاوط مدعو اهتنورم مدعو ةغللا دومج نم نوكشي باتكلاو

 تاذلابو -ةيبنجألا تاغللا كلذ عيطتست امك « ىناعملا لالظو » ىناعملا لقن ىلع

 ةغللا هذه اوبحصي مل باتكلا اغآكو ! قمعو ةقاشرو رسيو ةقالط ىف! ةيزيلجنإلا

 تاخالا بادآ ةسارد ىلإ اوفرصناف . هنع نيلفاغ اوناكو ةأجفاهروصق ارفشتكا

 سيقلاۇرماو ةمقلع وأ ىرتحبلاو ىبنتملا حبصأو | ىبرعلا بدألااورجهو ىرحألا

 یتناد حبصأو | ىراضحلاو ىلقعلا فلخعلاب ءوتل اهبحاص مصت ةجوجمع ةفيخس ءامسأ

 یتلا یه وجوه روتکیفو سنارف لوتانآو دیج هیردنآو نوریابو ثروزدروو ریبسکشو
 اهتليصح نم مهل نكي مل ولو ‹ نوفقثم مهنأ ىلع ةلالدلل « نيفقخملا » ةنسلأ ىلع ددرتت

 ! ءامسألا ظفح الإ

 ريغ ةغل ةيبرعلا ةغللا نأ نم نوكشي مولعلا ومجرتم ىرحألاب وأ . . « ءاملعحلا »و

 . .ةدماج . . ملعلل حلصت ال اهنإف! ءىدرلا بدألا ىأ _ بدألل تحلص نإ !! ةيملع

 تاذلابو -ةيبنجألا تاغللا ذاختا نم دبالو . . ةفلختم . . ةدودحم .. ةدقعم

 نوكت دقف ةيزيلجنإلا ةغللا امأ . حضاو قطنم ريغ ىلع ريكذتلاو ثينأتلا نع الضف «قوطنملل فلاخمو دقعم =

 لك ظفح نم دبالو ةيسايق ريغ (1ل5٣٠1) اهيف ةيحالطصالا بيكارتلا نكلو ءارهاظ ةيسنرفلا نم رسيأ
 .ةيبرعلا غيصلا ثالثلا نم الدب ةيسنرفلل امك نمزلل غيص تس اهيف لاعفأللو .ةدح ىلع اهنم دحاو

 ىف ةفلتخم ءاحنآ ةتس ىلع درت ىتلاو 006٨4 فورحلا ةعومجمل ةبسنلاب تاذلابو « ىسايق ريغ ءاجهلاو

 J Enough Dough Cough Thought Thorough Through : Jieقطiلا

 ءاقل رباقملا ىلع نآرقلا أرقي ىذلا لجرلا ىرصملا ىماعلا موهفملا ىف ىع (هيقف اهلصأو ) « ىقف » ةملك )١(

 . سانلا دنع هل مارتحا الو «رمألااذهل «رجۇتسي 3 لجر وهو . .تامهیرد
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 نوكي نأ اندرأ اذإ سرادملا ىف انئانبأل اهملعن نأ دب الو « مولعلا ةساردل! ةيزيلجنإلا
 روصع ىف ۔ لبق نم ملعلاب ةلص ةغللا هذهل نكي مل امغنآأكو !ءاملع مايألا نم موي ىف انيدل
 رجور لاق موي ءملعلا ةغل ىه تاقوألا نم تقو ىف نكت ملاهنأك لب راهدزالا

 !!ملعلا ةغل ىهف «ةيبرعلا ملعتيلف ملعتي نأ دارأ نم : نوكيب

 ناسنإإلا عراسي ةرعم تحبصأ لب «لبق نم انرق رشع ةثالث ةليط زدعي ناك امك ىبرعلا

 ! ؟نيفقثملا » نم حبصي ىكل اهيلع داقتنالاو اهيف بيعلا ىف نعيو ءاهنم خالسنالا ىلإ

 كلتب بوتكم وه ام ىلإ اهتاذ ةغللا نم ىرزملا عضولا اذه لقتني نأ نم دب نكي ملو
 !ثيبخلا طيطختلا كلذ نم بولطملا ريحألا فدهلا وه اذه ناكو . .ةغللا

 !! نآرقلا هسأر ىلعو . . هلك ةمألا ثارت وه ةيبرعلا ةغللاب بوتكملاف

 . !!نآرقلا هسأر ىلعو . . هلك اهثارت نع ةمألا فرص وه بولطملاو

 وه هنأ نورعشي اود وعي ملف «جيردتلاب مهڻارتو مهنآرق نع لعفلاب سانلا فرصناو
 ! نييلاغلا ةداسلا ةغلب بوتكملا وه دازلا اغإ . . «دازلا»

 .ًاوسأ نكي مل نإ اءوس لقي الف بولند جهانم ىف نیدلا سرد امأ

 عضولا كلذ ىف بولند هعضو ىذلا ةيبرعلا ةغللا سردم هسفن وه نيدلا سردمف

 نيدلا سيردت هيلإ لكوي ىذلا وه انس نيسردملا ربك نأ هيلع ديزي نكلو «نيهملا ىرزملا
 ! سكعلابو تيبلا ىلإ ةسردملا نم اهلمحو رتافدلا حيحصت بعت نم هتحارإ ةجحب

 ىف ۔ ىهف . ىسردملا لودجلا ةياهن ىف عضوت نيدلا ةصح نأ اضيآ كلذ ىلع ديزيو

 !مايألا ةيقب ىف ةسداسلا وأ سيمخلا موي ةسماخلا وأ تبسلا موي ةعباسلا -نايحألا بلغأ

 . تويبلا ىلإو عراوشلا ىلإ اوتلفنيل سرجلا قد نورظتني مهو ‹ ىسردملا مويلا ةياهن

 سرد نرتقیف . . رهاظ خارت یف كرحتیو لفتیو لعسي ناف زوجع سردم نم هنوقلتیو

 فرحألاب ةيكرتلا ةغللا ةباتكو «ةيبرعلا فورحلا رييغتب ىمالسإلا مهثارت نع ايكرت ىف نيملسملا فرص مت (1)
 زجعت لايجأ ًاشدتل اهنمضتت ىتلا ةيبرعلا تاملكلا مظعم نم ةيكرتلا ةغللا ةيفصتو «كروتاتأ دي ىلع ةينيتاللا
 تالواحم رصم ىف تماق دقو . نيد الب اشنتو هنع عطقنتف «یمالسإلا اهٹارتب لاصتالا نع الماك ازجع

 . حاجنلا اهل ردقي ملو ةتيم تدلو اهنكلو ءهريغو ىمهف زيزعلا دبع دي ىلع ةهباشم
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 هنأ قوف !تالفنالا ىف ةبغرلاو قيضلاو رجضلاو ءانفلاو زجعلاب مهسوفن ىف نيدلا

 اظفح ظفحتل ىقلت صوصنلا نم ةعومجم وهف «هسيردت ةقيرط ىف تيم سرد
 ! حور الو ةايح الو ةكرح الب ‹ رهظتستو

 ىف هتاذ نيدلا نم مث «نيدلا سرد نم ذيمالتلا ريفنتل ةدوصقم ةطح اهنآ ملعت ىكلو
 ىحيسملا نيدلا سرد نأ ملعاف اهب بوتكم وه امو ةيبرعلا ةغللا نم مهريفنتك ةياهنلا
 ىتلاو «!نيدلاب اهل ةقالع ال «ةيناملع » اهنآ معزت ىتلا ىتح  ةيريشبتلا سرادملا ىف

 ذيمالتلاو ءركابلا حابصلا ىف ماقي- نيدلا سرد نورضحيو «نوملسملا » ذيمالتلا اهمؤي
 ابابش تاسردملاو نيسردملا رثكأ هسيردتب موقيو «هلك مهرشبو هلك مهطاشنب نومداق
 سوردلا ةباتر هل نوكت ال ىتح ةساردلا لصف ىف ماقي الو !ذيمالتلا بولق ىلإ مهبحآو

 اهب بواجتت ىتلا ديشانألا طسو ىف ماقيو !ةسردملا ةسينك ىف ماقي اغنإ «ةيداعلا ةيمويلا
 طاشنلاو ةجهبلاو ةحرفلاب مهسوفن ىف نيدلا سرد نرتقيف « مهبولقو ذيمالتلا رجانح
 !ةايحلاب راشبتسالاو ةكرحلاو

 بوللا ىف ةعقر ةقيقحلا ىف وه بولند جهنم ىف نيدلا سرد نأ كلذ ىلإ فض
 ال ‹ تحب ٩۱۲ یناملع » بوث وهف !هعم ةرفانتم لقن مل نإ ءهعم ةسئاجتم ريغ ىساردلا

 نع نيدلا تلصف ىتلا ةينيد اللا ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع « قالطإلا ىلع نيدلاب هل ةقالع
 نيدلا ركذو هلوسرو هللا رك نيدلا سرد ءاج اذإف .ةايحلا نع هتلصفو ملعلا
 ناذآلا غلبي هادص داکی ال فیعض توص ۔هلارحأ لضفآ یف یتح ۔هنکلو . .ةرحخآلاو
 الو حرشت ال ًاصوصن «لعفلاب اهب ىقلي ىتلا هتلاح ىلع ناك اذإف . بولقلا نع الضف

 ىنافلا زوجعلا كلذ اهسيردتب موقيو ‹ مهف ريغب اراهظتسا رهظتست لب «ةايحلا اهيف ثبت
 وهو ىسكعلا رثألا هل راص لب . .رثأ هل دعي ملو امامت توصلا دمح دقف فيعضلا
 . “! بولطملا وه كلذو . . نيدلا نم ريفنتلا

 ىف نيدلا نأ ملعتلف ‹نيدلا نم ذيمالتلا ريفنتل ةدوصقم ةطحخ اهنآ ملعت ىكلو

 عم-سردلا كلذ ىلع رصتقي ال ‹ نوملسملا ذيمالتلا اهمؤي ىتلا ةيريشبتلا سرادملا

 ىلإ ىقلت « حور » وه لب -ةجهبلاو طاشنلاو حرفلاب هتطاحإو ءاهيلإ انرشآ ىتلا هتيويح
 فصلا ىف فوقولا ءانثأو « بعللا ءانثأو سوردلا ءانثأ ىف «ةبسانم لك ىف ذيمالتلا

 . ؟ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك ىف «ةيناملعلا » لصف تئش نإ ارقا (1)

 . «نيدلا سردل جهنم » ناونعب بيتك رادصإ ةينلا ىف (۲)



 قيمع رثأ اذ نوكي مث نمو «ةسردملا نم فارصنالا وأ لوصفلا ىلإ فارصنالا ءانثأو
 هعم ةرفانتم «بوثلا ىف ةعقر صصخحلا نيدلا سرد نوكي الو «ذيمالتلا سوفن ىف

 «ةيفاضإلا داوملا ١ نمض ىبولندلا جهنملا هعضو دقف نيدلا سردل ةياكنلا ىف ةدايزو
 فذحيف «ةيسيئرلا داوم لا » ىلع رصتقي ىذلا «رصتثخملا فيصلا لودج ىف فذحت ىتلا

 سح ىف حبصي اذكهو . .ةيضايرلا باعلألاو ةيوديلا لاغشألاو مسرلاو نيدلا هنم

 ! رابتعا اهل سيل «ةيشماه ) ةدام ذيمالتلا

 ريقوت یأب سحت ال لایجآ ءارو لایجأ تج رخت لوعفملا ديكألا ءىطبلا ريبدتلا اذهبو
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 ! ىبروألاو ىمالسإإلا : هيقشب . . خيراتلا سرد ىهف «ىفاثألا ةثلاث » امآ

 ةساردل اديهمت ةيلهاجل ا لاوحأ ةساردب داتعم اك -أدبيف ىمالسإللا خيراتلا حهنم امأف
 .مالس إلا ردصو ةيوبنلا ةثعبلا

 ةيلهاجلا ىف برملا ناك : ١“ «ةريهشلا » ةلمحلا كلت درت ةيلهاحجلا ةسارد ىفو

 تاراغب نوموقيو رسيملا نوبعليو رمخلا نوبرشيو تانبلا نودنيو مانصألا نودبعي
 . . كلذ نع مهاهنف مالسأإلا ءاجف ‹ بهنلاو بلسسلا

 .اهعقاو ىف ثبخلا لك ةثيبخ اهنكلو ءاهرهاظ ىف ةئيرب ةلمحلا هذه ودبتو

 ىتلا ةروصلا ىلع ةقيقح اوناك ةيلهاحلا ىف برعلا نأ اهردصمف ةيرهاظلا ةءاربلا امف
 نأ هؤشنمف ثبخل ا امأو «لعفلاب ةروصلا كلت لازأ دق مالسإلا نأو «ةرابعلا هذه اهفصت
 نع تثدحت اغإ «هرييغتو هوحمل مالسأإلا ءاج ىذلا ةيلهاجلا «رهوج » نع ثدحتت مل ةرابعلا

 مالسإلا امنيب « ىرحألا تايلهاجلا ىف دجوت ال دق ىتلا « ةصاح ةيبرعلا ةياهاجلا « رهاظم »

 . هب مالسإلا لادبإو هلك ةيلهاحلا رهوج ءاغلإإل اغنإو ء ةيبرعلا ةيلهاجلا رهاظم وحمل لزنتي مل
 اذامف ءاهدحو رهاظملا هذه وحم ىف مالسإلا ةمهم رصحن نيح ىرخا ةرابعب

 ؟ رضاحلا تقولا ىف مالسإلا ماهم نم ىقب دق نوي

 )١( ىبرعلا ملاعلا نادلب مظعم ىلإ رصم نم تلقتنا اهنأل «ةريهش » لوقن !
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 اذه نذإ طقس دقف ٠ « ةدوبعم امانصأ نودجي الف مهلوح ذيمالتلا رظني نيح
 .- مالسإلا ماهم نم «دنبلا»

 تاللدم تانب كلذ نم سكعلا ىلع نودجي لب « دءوت تانبلا نودجي ال نيحو

 . . مالسإللا ماهم نم كلذك دنبلا اذه طقس دقف « ليلدتلا دشأ

 هتوعد مالسإلا اعد دقف « رسيملا نوبعليو رمخلا نوبرشي سانلا ضعب نودجي نيحو

 ! ةليح الو . . « ىصاعملا» ىف مهريغ عقوو باجتسا نم اهل باجتساف ٠ ةيقالخألا»
 ةصصخم تاوق تاذ ةيماظن تاموكح مويلا دجوتف بهنلاو بلسلا تاراغ امأو

 . . اهفارتقا هسفن هل لوست نم بقاعتو تاراغلا هذه لثم عوقو نود لوحت نمألل

 ! ؟ ثيدحلا ملاعلا ىف اهيدؤي نأ مالسوال نكي ماهم نم نذإ ىقب اذامف

 بولطملا ءاحيإلا وهاذهو . . هضارغأ دفنتسا دق نوكي-ةروصلا هذهب -مالسإلا نإ
 جاتحیو هل عستي ناک نیعم نمزل ءاج هنأ ! یمالسإلا خیراتلا سورد نم سرد لوا ذنم

 رباغلا خيراتلا نم ءزج وهف ‹« رضاحلا تقولا ىف هيلإ ةجاح كاته دعت مل نكلو « هيلإ
 ! ةدايز الو

 ءاج ىتلا ةيرهوحجلا ةقيقحلا تركذ ول لاحلا ةعيبطب اعساو افالتخا فلتخي رمألا ناكو
 یھو < الب دمحم ىلإ مالسلا هيلع مدآ ندل نم هلك نيدلا . . « نيدلا » اهلجأ نم

 هللا ةينادحوب داقتعالا ىف ةلثمتملا ةدابعلا ٠ كيرش الب هدحو هللا ةدابع ىلإ سانلا ةوعد
 عم « ةایحلا نوئش نم نأش لک یف هتعیرش میکحتو < هدحو هيلإ ةيدبعتلا رئاعشلا يدقتو

 ةلاسر اهنأ ىهو < ةي دمحم ىلع ةلزنملا ةريحألا ةلاسرلا اهب تصتحخا ىتلا ةصيصخل ا

 ماج ىتلا ةيرهوحلا ةقيقحل | كلت مهل سردت نيح ذيمالتلا سح ىف ةروصلا ريغت مك

 ! ؟ ةريحألا ةلاسرلا اهب تصتحخا ىتلا ةصيصخلا كلتو « « نيدلا » اهلجأ نم

 !! ضرألاو ءامسلا نيب ام غلبي ريغت هنإ

 الو ءرضاحلل ةبسنلاب اهدفنتسا الو «ىضاملا ىف هضارغأ دفنتسا نيدلا اذه الف
 ضرألا ىف دحاو كرشم كانه املاط ادبأ اهدفنتسي الو !لبقتسملل ةبسنلاب اهدفنتسا

 . ايسآو ايقيرفأ ىف نيينئولا لاوحأ ادمع ذيمالتلا نع ىفخي (1)



 ء(هللا عم وأ ) هللا ريغ دحأل ةيدبعتلا رثاعشلا مدقي وأ ء“"هللا ريغ ةهلآ دوجوب دقتعي

 ! هللا ةعيرش ريغ ةعيرش مكحي وأ

 ذئدنع هتمهم نأل «هضارغأ نيدلا اذه دفنتسي نلف "٠ (هللا ردق ام فلاخي هنأل ادبأ
 : ىنابرلا هيج وتلل اًقيقحت « هللا لزنأ اب ريكذتلاب سانلا نايإ ىلع ةظفاحملا نوكت

 . 4 نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ركذو #

 تالاسرلا كرش وأ «ةينثولا كرش ءاوس «كرشلا عاونأ لكب ةشيلم ضرألاو فيكف
 عئارشلا ميكحت ىف لثمتملا عابتالا كرش وآ «ىراصنلاو دوهيلا ىدل ةفرحملا ةيوامسلا

 ؟ هللا ةعيرش نم الدب ةيلهاجل ا
 ةينابرلا ةعيرشلا هيف تيحن دق -هنيب نم رصمو هتاذ ىمالسإلا ملاعلاو فيك لب

 ؟ةيلهاجلا نيناوق اهنم الدب تعضوو

 !؟ ديحوتلا ىلإ مهتوعدو
 !ذيمالتلا ناهذأ نع دعبي نأ داري ىذلا وه تاذلاب اذه نكلو

 اهلخد ذنم ةيمالسإلا ةعيرشلا اهيف تيحن دق رصم نأ ادبأ اوركذتي الأ مهنم داري
 نأ هيلع بترتي كلذ ركذت نأل « ةيلهاجلا نيناوقلا اهمكحت تراصو «ىبيلصلا لالتحالا
 دالب نم نييبيلصلا جارح اينيد اداهج لالتحالا اذه رصم ىف نوملسملا دهاجي

 .مالسإللا

 ىف ةجرختملا لايجألا ىست ىتح « هيوشتلا كلذ لوألا سردلا هوشي كلذ لجأ نم
 ! رضاحلا تقولا ىف اهيدؤي نأ نكي ةمهم هل مالسإإلا نأ «رفكلا سرادم»

 ال ناك نإو «ةيفاو نوكت دق ةقيرطب مالسإلا ردصو ةثعبلا رصع ذيمالتلل سردي مث

 .ةتبلأ هللا دوجو ركني دحلم وأ )١(

 مهضعب نمؤيف اوفلتخي نأ كلذ ىضتقمو ءاهنع نيلوئسمو مهلاعفأ ىف ارارحأ رشبلا نوكي نأ هللا ردق (۲)
 كلذ اشي مل هنكلو « ناييإلا ىلع مهرهقب ىأ (ةدحاو ةمآ سانلا لعجل هللا ءاش ولو » ءرحآلا مهضعب رفكيو
 . هناحبس

 . ٠١[ ] تايراذلا ةروس (۳)
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 ثعب ىذلا مالسإلا رهوجو «هتلازإل مالسإلا ءاج ىذلا ةيلهاجلا رهوج ىلع اهيف زكري
 . داهجلاب ضرألا ىف هنيكمتو «هيلإ مهتوعدو «سانلل هنايبل اَب لوسرلا

 ةأجف سمطت مالسإللا ردصو ةثعبلا رصع ىف ةلثمعملا ةقرشملا ةروصلا نكلو

 !!فارحنالا هيلع بلغي ىذلا خيراتلا وه ىرحألاب

 ةايح نم ىسايسلا بناجلا ىف ةصاحخو « ىخيرات عقاو فارحنأالا طخ نإ ةقيقح

 عئاظف هيف تبكترا هنأو . . ىومألا دهعلا ذنم اركبم أدب فارحنالا اذه نأو . .نيملسملا

 قيلت الو ‹«هلوسر الو هللا اهنع ىضري ال هئاقبتسا وأ مكحلا ىلع ءاليتسالا لجأ نم

 . . نيملسملاب

 دمعتم هيوشت وه ةروصلا ةيقب طاقسإو هدحو فارحنالا طخ ىلع زيك رتلا نكلو

 : !١ داري رمأل ىمالسإلا خيراتلل

 لك اًفلتخم رخآ ءاحيإ تطعأل ةقيقحلا ىف ىه امك ةلماك تيطعأ ةروصلا نأ ولف
 . ١ فالتخاللا

 ملاع ىف ةقبطم مالسإلا نم ةريثك بناوج مالسإلل ىخيراتلا عقاولا ىف ىقبو !دوجولا
 . نيملسملا زازتعاب ةريدجو « ليجستلاب ةريدج ةريثك داجمأ هيف تيقبو «عقاولا

 ةراثإ وه سيل ىبولندلا جهنملا ىف ىمالسأإلا خيراتلا ةسارد نم داري ىذلا نكلو

 !زازتعالا اذه لتق ديكأتلا هجو ىلع وه لب « مهخيراتب نيملسملا زازتعا

 ىف ام ىفخي یرحألاب وآ ءاهلک ءاضيبلا ةحفصلا ىفخت فدهلا اذه لجأ نمو

 ! خيراتلا وه هنأ ىلع هدحو دوسألا طفلا زرہيو ‹ ضايب نم ىمالسإللا خيراتلا ةحفص

 ىلإ طيحملا نم دشت ضرألا نم ةعساو ةحاسم ىف ةحيحصلا ةديقعلا رشن ىفخي

 ىف لثمتملا ىنابرلا لدعلا ءارجإو ءرونلا ىلإ تاملظلا نم اهيف سانلا جارحخإو « طيح

 ةعقرلا كلت ىف هنيد ىلع ىقب نمل ةبسلاب ةصاحخ لدعلا قيقحتو <« ةينابرلا ةعيرشلا قيبطت

 ةرابع ىف هلك اذه مدقيو . .هلك ىرشبلا خيراتلا ىف هل ليثم ال امم «ضرألا نم ةعساولا

 .(مالسأإلاو نوقرشتسملا » باتك ىف عسوتلا نم ىشب ةطقنلا هذهل تضرع )١(

 . «ىمالسإلا خيراتلا بتكن فيك » باتك ىف عسوتلا نم ىشب اضيأ ةطقئلا اذهل تضرع (۲)



 ال ىبرح عسوت ةكرح ىه اغأك !ةيمالسإلا حوتفلا دادتما ىهو <« ةمهوم ةمهبم ةزجوم

 ! ذوفنلا طسبو ةعقرلا حسف الإ هل فده

 « ةشحافلا نم افيظن نمزلا نم ةليوط ةرتف همومع ىف ىمالسإلا عمتجىملا ءاقب ىفخيو
 وهف ناطلسلا ةطوسيم ةيوق ةلودلا تناك امثيحو «هباسنأ ىلع انمآ هضارعأ ىلع انمآ

 تملعتو «ضرألا ىف اهرون ترشن ىتلا ةلئاهلا ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا ىفختو

 ضرأ نم رثكأ ىف نيملسملاب اهكاكتحا ةجيتن ةثيدحلا اهتضهن تأدب نيح ابروأ اهنم
 . لاجم نم رثکأو

 ميقلاب قلعتملا ىونعملا ءاهيقشب ةمخضلا ةيمالسإلا ةيراضحلا ةكرحلا ىفختو

 . ةايحلل ةيميظنتلا لاكشألاو ضرألل ةيداملا ةرامعلاب قلعتملا ىداملاو ءايلعلا ةيناسنإلا

 ا صاح ةيمالسإلا اهتزيم نيتكرحا اتلك درفت لاحلا ةعيبطب ىفخپ امك

 يف اهلك ةرحآلاو ايندلا عمجيو ءةداملاو حورلا عم جي ىلا ينابرلا مهتاب م ا

 . ماظن

 ! ؟یقبی اذامف هلک اذه یفخی نیحو

 : نادوصقم « ناثیبحخ ناءاحیإ یقبی

 مث نيدشارلا ءافلخلا دهع ىف ادج ةريصق ةرتف الإ مكحي مل مالسإللا نأ : امهلوأ

 . ةعجر ريغ ىلإ ىهتنا
 ميقت ىتلا ميقلا لك نم لاح ۔ مالسإلا ردص دعب ۔ ىمالسإللا خيراتلا نأ : ىناسشلاو

 !ناطلسلا لجإ إ نم ةيومد تايلمع نع ةرابع هنأو «ةحيحصلا ةيناسناإلا ةايحلا

 ذيمالتلا هجوي وحنلا اذه ىلع ىقيقحلا هاوتحم نم ىمالسإللا م خيراتلا عرفي نأ دعبو

 ! ابروأ ىلإ

 وأ !ةيطارقيدلا ىه ابرو !ميقلا يه ابرو ! ةراضحلا ىه ابرو !ملعلا ىه ابروآ
 دوجولل ةحيحصلا ةروصلا ىه ابروأ ! ىعانصلا مدقتلا ىه ابروآ !ناسنإإلا قوقح ىه

 ! تالاجملا عيمج ىف ىرشبلا
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 ‹ نيرمعتسملا مادقأ هتسند ناكم لك ىف ةيشحولا رامعتسالا عئاظف -ادمع  ىفخيو
 ىبروألا كرحتلل ةيبيلصلا ثعاوبلاادمع ۔ ىفختو . ىمالسإلا ملاعلا ىف ةصاحخو

 ىف ۔ذئموي ۔راشتنالا ىف ذخآلا ىقلخلا داسفلا .ادمع- ىفخيو . ىمالسإلا ملاعلا وحن
 . حورلا سامطناو ةراضحلا كلت ىلع ةيداملا حورلا ةبلغ ادمع  ىفخيو . ابروأ

 ابناج یوتحا نإو امهیلک هیقش نم ابذاک ۔یبروآلاو یمالسإللا۔خیراتلا مدقی اذکهو

 !قحلا نم
 ىف ام ىفخيو « قئاف زيكرتب ةحفصلا نم دوسألا طلا مدقي ىمالسإللا خيراتلا ىفف

 زيكرتب ةحفصلا نم ضيبألا طلا مدقي ىبروألا خيراتلا ىفو « ضايبلا نم ةحفصلا ةيقب
 ! داوسلا نم ةحفصلا ةيقب ىف ام ىفخيو قئاف

 ! ؟ةجيتنلا نوكت اذامف اهيقش نم هذه ةبذاكلا هتروصب خيراتلا مدقي نيحو

 نم خالسنالا ىلإ ايجيردت نوحنجي «نيملعتملا » نم ةبقاعتم لايجأ جيرخت نوكت
 ‹رضاحلا تقولا ىف اهيدؤي ةمهم هل دعت ملو« هضارغأ دفنتسا دق ىش هنأ ىلع مالسإللا
 نوهجتیو «دیعب نامز نم رثدنی نأ یغبنی ناکو « یغبنی ام رثٹکآ شاع دق ئش هنآ یلع لب
 نم ءاقشتسالا ديري نمل ةحصلا عجتنمو ءرونلا عبنمو ىحولا طبهم اهنآ ىلع ابرو ىلإ

 ! ةيعجرلاو فلختلا

4! FF 

 مومسلا هذه ىوحت ةيوناثلا ةسردملاف ةيثادتبالا ةيبولندلا ةسردملا ىف هلك اذه ناك اذإ

 ىلع ردقأو كش الب جضنأ ةيوناثلا سرادملا ىف بالطلاف ! ربكأ ةعرجب نكلو اهلك

 !دشأ اهب مهرثأت نوكي نأ-مسلا ةعرج نولوانتي نيح _ردجأو « باعيتسالا

 ةماع ىرحخألا سوردلا بناج ىلإ ةيبرعلا ةغللا سرد ريقحت ىف دازي كلذ لجأ نم
 ةيوازلا ىصقأ ىف هعضوو نيدلا سرد ريقحت نم دازيو «ةصاح ةيزيلجن إلا ةغللا سردو
 حم نيملسملل ىخيراتلا فارحنالا طخ ىف تاليصفتلا ءاطعإ ىف دازيو «ةيشماهلا
 ةيبروألا ةعرجلا ىف ۔ارخآ سيلو ۔اريخأ دازيو . .ةحفصلا ضايب لكل لماكلا ءافحخإإلا

 قانعأ ىّولتو «ةيرشبلا خيرات ىف ةديرفلا ةقماسلا ةمقلا اهنأ ىلع ابروأ روصت ىتلا
 ! هسافنأ طاقتلال ةصرفلا ناسنإلل عدي ال ىذلا روهبملا باجعإلا عم اهيلإ ايل بالطلا

 2! ډا ډاچ



 . . ثيبخلا ىبولندلا طيطختلا لمكتل «ايلعلا نيملعملا ةسردم» تءاج هلك اذه مت اذإف

 ىتلا «ةيبرعلا ةغللا ادع ام اهلك داوملا وملعم هيف جرختي ىذلا ناكملا ىه هذه تناك

 دعب اميف (ايلعلا مولعلا راد » ىفو هيف مث ءالوأ هدحو-رهزألا ىف اهوملعم جرختي

 ريثأتلا ماود نمضي ىذلا « هلك ططخملل «خيرفتلا لمعم ١ ىه هتاذ تقولا ىف تناكو

 . لوعفملا ديكألا « ىطخلا ءىطبلا ءهلك ططخملا بولسأ ىلع « ريثأتلا قمعو

 اونقح نيذلا ةيوناثلا سرادملا ىجيرح نيب نم ءدب یذ ئداب نوراتخی اهہالط ناک
 ‹ ىئادتبالا ميلعتلا ءانثأ ىف امهادحإ « نيتليوط نيتيلاونم نيتعرج ىلع ثيبخلا مسلاب
 . تايلاوتم تاونس عست لالخ یآ یوناثلا میلعتلا ءانثآ ىف ةيناثلاو

 اهوملعمو ةسردملا ريدم اهذفنيو اهعضو ةنيعم سسأ ىلع ايناث نوراتخي اوناكو

 !زيلجم لا نم مهلکو

 ! ةبولطملا «تالهؤملا » عونو ! ةبولطملا (ةنيعلا» عون عقوتت نأ كلو

 نيب نم حالصلاو ىوقتلا الو مالسإلا ىلع ةماقتسالا نوكت نل لاحلا ةعيبطبو

 ! تالهؤملا كلت

 ةيعونلا نومضم ! «نومضم » جراخلاف ء«هلوحخد تقو لحخادلا ةيعون تناك اًيأو

 | تالهؤملا نومضمو

 ! غاصي ةلماك ةمأ لبقتسم هنأل . . ةقئاف ةيانعب ىش لك متي «خيرفتلا لمعم » ىف انه

 شيج تانك نم ةدودعم قئاقد دعب ىلع “ (ةرينملا» ىح ىف عقت ةسردملا تناك
 ةقيقحلا ىف مهبالط ىلع نولخدي ال زيلجن إلا ةذتاسألا ناكو "٠ لينلا رصق ىف لالتحالا
 سوفن رهقتل تءاج ىتلا ةرهاقلا لالتحالا ةوق مهفصوب لب !بسحف ةذتاسأ مهفصوب
 هتعضو ىذلا ميظعلا «ضيبألا لجرلا » ءازإ ةينودلاو ةلآضلاب مهرعشتو بالطلا ءالؤه
 دمعتي ناك ىذلا رهاظلا ىنعملا وه اذه "دالبلا هذه سأر ىلع «!ةيهلإللا ةيانعلا »
 ملاذهف-نيملسملل ىبيلصلا رهقلا وهو ىفخلا ىنعملا امأ . هراهظإ «ةذتاسألا » كعلوأ

 . هیجوت لک یفو ةبسانم لک یف ۔احضاو ۔ ٹبنپ هنکلو «هب نوحرصی اون وکی

 .رضاحلا تقولا ىف ةرهاقلا ةراجت ةيلك ناكم ىف )١(
 . رضاحلا تقولا ىف !٠ ريرحتلا » نادي نوتليهلا قدنف ناكکم یف (۲)

 تاحفص لبق رمورک مالک عجار (۳)
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 ال ابوهرم ايش بالطلا سوفن ىف نولثي «ةذثاسألا » كئلوأ ناك دقف رمألا ناك ايأو
 ال هنكلو «ةظحل ةيأ ىف ةعقوتملا هتاكتف ىشاحتي نأ مهنم بلاطلا بسح لب «مواقي
 ةبهرلاف جرخت اذإف . جرختيو هتسارد نم ىهتني ىتح ةدحاو ةظح ىقيقحلا نمألاب سحي
 ! ةيلمعلا هتايح ىف ةددجتم ةددعتم اروص تذحخأ نإو « هبلق رداغت ال (ةجاوخلا » نم

 ول ىتح اهب رثأتلا نع عنتي نأ دحأ كلي له لب ؟اهلوانت نع عنتي نأ دحأ كليب له
 !؟ دار

 . .رشابم نيقلتلاو . . . ةحضاو انه مسلا تاعرج

 متيقب ام لاط نيرحخأتم نولظتس !!نيد ىأ نم رثكآ فلختلا ىلع لمعي ةصاحخ ةفصب

 تناك ىتلا ىطسولا نورقلا ةيلقع نم متصلخت اذإ الإ اومدقتت نل ! مالسإلاب نيكسمدم

 ! . .نيدلا سيلو ملعلا وه مويلا ةايحلا ساسأ !ةايحلا ساس نيدلا ربتعت

 . .رشابملا ريغ نيقلتلا بناج ىلإ اذهو
 ةلهاج تناكف « نيدلا ناطلسل ةعضاحخ ةملظملا ىطسولا روصعلا ىف ابروأ تناك دقل

 لئاسو لك تيتوآو تملعتو ترضحتو تمدقت نيدلا تذبن نيحو .ةدماج ةرحخأتم

 نعازجاحو . تافارخلا نم ةعومجم هنأل ملعلا نع ازجاح نيدلا ناك . نكمتلاو ةوقلا
 هميطحت نم دبال ناك .ايندلا لمهيو ةرحآلا ىلإ رظني هنأل جاتنإلاو طاشنلاو لمعلا
 ىذلا وه رحلا ىناسنإلا ركفلا . ضرألا ىلع ةايحلاب عاتمتسالاو « ةفارخلا ىلع ءاضقلل
 وه .مويلا ابروأ هسرامت ىذلا عئارلا مدقتلا ىلإ لصوو <« ةفارخللا ميطحتل ةأرجب ىدصت

 ريرقتب ةيناسنإلا ةماركلا ةميق نم عفرو «ناسنأإلا قوقح ررقو ءةيطارقيدلا ررق ىذلا
 . .ةينيدلا ةرطيسلا لظ ىفةردهم تناك ىتلا ةيصخشلا ةيرحل ا أدبم

 یف لوکل اوناک امو . ىدحتلا ىلع درلا نوكلي ذئموي بالطلا ناك امو

 ىركسعلا لالتحالا نم مهتبهرو ‹برغلا دنع ا ةروهبملا ةيلخادلا مهتم زه

 اوناك ام -مسلا كلذ مهعرجي ىذلا «ةجاوغلا » نم مهتبهرو «مهضرأ ىلع مثاجلا
 ىف بغرت سوفن مهل تيقب ول ىتح « ىدحتلا ىلع اهب نودري ىتلا ةفرعملا نوكلمي
 !درلا

 هب مهريعي ىذلاو « مهباصآ ىذلا فلختلا نأ اوكردي نأ ذئموي مهناكمإ یف ناک له
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 اغإ «مالسإإلا هببس نكي مل «مهديلاقتو مهنيدو مهتديقع ةمجاهمل هنم ذفنيو «ةجاوخلا »

 ؟مالسإلا ةقيقح نع ةمألا دعبأ ىذلا ىدقعلا فلختلا هببس ناك

 اوفرعيف «ةيبرغلا ةراضحلا » ةقيقح ىلإ اوذفني نأ ذثموي مهناكمإ ىف ناك لهو
 رضحتتو مدقتتل ابرو هتمطح ىذلا نيدلا نأ اوكرديو ءاهفعض بناوجو اهتوق بناوج
 ةايحلا نع ق قئاع هنأل لعفلاب ميطحتلاب اريدج ناكو ءةسينكلا عنص نم افثاز انيد ناك
 لقت ال ةد رخآ بناج نم نيد الب ةايح ا نکلو ‹ضرألا ةرامع نعو مدقتلا نعو

 ىلإ ةياهنلا ىف ةراضحلا هذه ضرعت اهنآو «دكدش أ نكت مل نإ فئازلا نيدلا ةدسفم نع

 !؟رایهنالا

 مهعجوأ ول ىتح «هلک كلذ نم اشيش اوكردي نأ ذئموي مهقوط یف ناک ام !الک
 !مالس إلا ىلإ ءوس نم مھتایح یف ام لک هتبسنو « مهایإ هرييعتو ‹«مهل ةجاوخلا تيكبت

 ام وهو مهل عقوتملا ناك دقف ‹كلذ نم ائيش اوكردي نأ مهقوط ىف نكي ملذإو

 مهل عضو ىذلا بلاقلا ىف اوبصنيو « مهل مدقت ىتلا مومسلاب اورثأتي نأ ۔ لعفلاب ثدح
 ! قالطإلا ىلع ةمواقم الب وأ «ركذت ةمواقم الب

 ول بالطلا نم دحاو ىلع نوتكسيس  ةذتاسأو ريدم نم ۔١تاجاوخلا » ناك لهو
 نأ لاح ىأ ىلع عمسن ملانكلو !كش الو الك ؟مهفادهأل ةمواقملا نم اشيش هيف اودجو
 !مواق هنأل لصفو «مواق دق بالطلا نم ادحاو

 نش دقف «هيجوتلا الهو وجا اذه لحم ىف عيرألا ةساردلا تاونس تهعنا اذإف
 ىلوتتل جرختس یتلاو ««خيرفتلا لمعم » یف اهو جتن ىتلا «مهحلارف ١ نأ تاجاوحل ا

 هيجوت ىلإ | ةجاح ريخغب ايتافلت بولطملا رودلاب موقنس ٠ءشنلا نم ديدج ليج ةيبرت

 یف بکس ام ایئاقلت «ًایقتت » تراصو <« هب اهعبط داری امم اهسوفن تعبطنا دقف «دیدج

 ىوسلا ناسنإلا لعفي امك اهتحص ىلإ ءىفتو هنم صلختتل ال نكلو «مسلا نم اهنايك
 لب ءاهلوح ام ايش كردت ال «نسلا ةريغص ةديدج اخارف همعطتل لب «مسلا لوانتي نيح

 ! زييمتلا ىلع ةردق الو زييمن الب اهمامآ عضوي ام لك طقتلت

 . «لايجألا » ىلع ةيبيلصلا هتضبق بولند مكحأ ثيبغلا طيطختلا اذهب

 نامض فدهلا ناك اغنإ . هداسف هعم بهذيو بهذي هنيعب ليج داسفإ ةلأسملا نكت ملف

 !مالسإلا ىلإ ةدوعلا ىف ركفي ليج جرخي اليكل « ةبقاعتملا لايجألا ىف مسلا نايرس

 . .مسلل ةلماكلا ةرودلا نمض ‹«هماقأ ىذلا مخضلا خيرفتلا لمعم قيرط نمو
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 ‹بولطملا بلاقلا ىف ذيمالتلا بصيس ىذلا ذاتسألا .ذيملتلاو ذاتسألا نمَض
 . هيف مهتآشن نومواقي ال بلاقلا لخاد ىف نوآشنيس نيذلا ذيمالتلاو

 ةلماك ةرود رودت ىتلا ‹ ةلماكتملا ةرودلا كلتب فتكي مل كلذ عم طيطختلا نكلو
 !دعبأ ىدم ىلإ طويلا دمف اماکحإ دشآو اثبخ دشا ناک لب «دیدج لیج لک عم

 نم هبصيل ءشنلا ىلع طلسو «بصناف بلاقلا ىف بص دق ىداعلا سردملا ناك اذإف
 ىلع ًافأكي ! «هزايتماب » كيهانو . .«زاتمملا» سردملا نإف «بلاقلا سفن ىف ديدج
 غاصيل ارتلجنا ىلإ ثعتبيف . . رطخأ قاطن ىلع هنم دافتسيل « ةيفاضإ ةأفاكم اذه هزايتما

 !قدأ ةغايص ديدج نم

 نكلو . . بولطملا وحنلا ىلع «بجاولاب » اوماق دق انه «تاجاوخلا » نأ حيحص
 ءاهراكفأو «ءاهديلاقت ضعبب ارثأتم تاج اوخلا كغاص نإو  كدلب ىف لظت نأ نيب قرف
 كنأك حبصتف !مهسفنأ تاجاوخلا ضرأ ىف ديدج نم «تبنتست » نأ نيبو . .اهدئاقعو

 دوعت دق كنإ لب !بسحف تاجاوخل اب ارثأتم ايرصم نوكت نأ نم الدب « لعفلاب ةجاوح
 !نولعفي مهسفنآ تاجاوغلا ناك اغ فنعأب بولطملا رودلاب موقتف «كلملا نم رثكأ ايكلم

 هنيد فرعي أل «خسملا لك اخوسمم «رخآ اقلخ اوراص دقو نوثعتبملا كئلوأ داع اذإف

 زکارم یف نوعضوی كانهف . . لماش ءاردزاب هلک كلذ ىلإ رظنيو ءهموق الو هتغل الو
 ةياهن ىف مهدحأ راص اذإ ىتح «عسوأو لمشآ داسفإللا ىف مهرثأ نوكيل « هيج وتلا
 ؤرجي نكي ملام هموق تاسدقم نم مطح « ةرازولل اليكو وأ فراعملل اريزو فاطلملا

 همدخيتسا ىذلا هديس هل ططح وأ هسفنل ططح امك ۔ بولندف . . لعفي نأ هسفن بولند
 رولا اذه امأ ء«كوكشلا ةراثإ نم اعنم » ةفئازلا رهاظملا ىلع ظفاحي ۔هرودب موقيل

 !!ءىشب لفحي الو ایش یقتی الف جئاھلا
 نع دعبي (نيدلا سردمو ) ةيبرعلا ةغللا سردم لظي ةثيبخلا ةرودلا هذه طسو ىفو

 نم ةدحاو ةفيظو ىلوتي الو «ماودلا ىلع هريغ هقبسي «مادقألاب ساديو « قيرطلا
 لظيو «سانلا نم دحأ هعمسي ال ىتح تفخیو تفخپ هتوص لظیف «هیجوتلا فئاظو

 . «ديدجلا عمتجملا » ةرادص مهيديأ ىف حبصت ىتح نوزربي نورحآلا

 تاعماجل ا اهولتت مث ةيمسرلا ةعماجلا مث ةيلهألا ةعماجحلا حتفتف نمزلا ةرود ىضمتو

 دوجولا نم هبحاص باغ دقو ‹ ططخملا سفن ىلع ةريسلا سفن ريستف «ددعلا تاوذ

 ! لوعفملا ديكأو . .لوحفملا ىراس لظي هططخم نكلو « هلك
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 مال عإلا لاو «ب»
 «مالسإلا دض ىبيلصلا ىركفلا وزغلا ةيلمع ىف ميلعتلا جهانم بيصن اذه ناك اذإ

 . .مالعإلا لئاسو ىه كلت . . رطخأ نكت مل نإ ارطحخ لقت ال ىرحخأ ةادأ كانهف
 دعب عرتخا دق نويزفيلتلا نكي ملو ) ةعاذإلا مث امنيسلاو حرسملاو ةفيحصلاو باتكلا

 . (طيطختلا سفن ىلع راس ءاج ذنم هنكلو ءاهنع ثيدحلا ددصب نحن ىتلا ةرتفلا ىف

 نإو « دعب اميف افلؤم حبصأ مث «ةضهنلا دهع ١ لوأ ىف امجرتم أدب دقف باتكلا امأف
 .ماودلا ىلع ادوجوم لظ ةمجرتلا طخ ناك

 رمألاأدبي نأ اهيلإ اولصو دق نوملسملا ناك ىتلا لاحلا لثم ىف ةيعيبطلا رومألا نمو
 قفدحملا ىحلا ركفلا نم هلك ىمالسإإلا وجل ا غارفو « فيلأتلا رصنع بايغل «ةمجرتلاب
 . .ةايلا طل بكاوملا قلأغملا

 ! ؟مجرتي نأ یغبنی یذلا ام نکلو

 بتكلا ةمجرتب رمألا أدبي نأ ىیلوألا ةمجرتلا ةكرح ىف ثدح امك -ضورفملا ناك
 ام زربأ نم ىملعلا ناديملا ىف فلختلا ناكو ءاديدش ىملعلا رقفلا ناك دقف .ةيملعلا
 . نييبيلصلا لفاحج مامأ ةيزهلا ىلع اوحص نيح نوملسملا هب سحأ

 مظعألا بناجلا نكلو .ةرتفلا كلت ىف مجرت دق ةيملعلا بتكلا ضعب نأ كش الو

 رمألا نع وأ «بولطملا نع دعبلا لك ةديعب ىرحخأ تاوئق ىف راس ةمجرتلا ةكرح نم
 . نيحلا كلذ ىف بجاولا

 ئوانملا « نيدلل دحاجلا “7 «ىناملعلا » ىبرغلا ركفلا لمحت ىتلا بتكلاو «تايحرسملاو
 . .ةينيورادلا روطتلا ةيرظن نع راكفأ رشنب ةصاحخ ةيانع عم «هل

 ميطحت وه عساو قاطن ىلع اهرشن نم فدهلا ناك دقف تايحرسملاو صصقلا امأف
 تناك دقف . . ىقلخلا للحتلاو ةشحافلا نم رفنتو طالتحخالا علمت ىتلا ةيمالسإلا ديلاقتلا

 ةماقإ ىنعت ىتلا 5مءا1۳١1۸ ةملكل ةفيزم ةمجرت «ةرصاعم ةيركف بهاذم ١ باتك ىف انيب امك ةيناملعلا (1)

 . (ةينيداللا ١ ىمست نأ. باتكلا كلذ ىف الق امك ۔ ىلوألاو ء ةينيد ريغ سسأ ىلع ةايحلا
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 داسفإلا ليبس ىف ةمخض ةبقع "٠ حورلا نم ةيواخ ديلاقت اهنوك عم ديلاقتلا هذه
 . . ىمالسإلا عمتجملا ىف هثادحإ ىلإ ةيبيلصلا فدهت ىذلا لئاهلا ىقلخلا

 ىتربحلا نهامس امك « تاطقاسلا » ضعبب هعم ءاج دق ناک نویلبان نآ انرکذت اذإو
 نم وأ -ةلمحلا فادهأ نم ادوصقم افده ناك اذه نأو « ةلمحلا ثادحأ ىوري وهو

 ‹ ةشحافلا ةعاشإ مث نمو « ملسملا ىرصملا عمتجملا ىف روفسلا ةعاشإل 1! اهرثآم

 افلتخم اوج ضرعت ىتلا تايحرسملاو ةيمارخلا صصقلا نم فدهلا مهفن نأ انيلع لهس
 . . ركنملاب نلاعتي الو ةشحافلاب هيف رهجي ال ىذلا < ظفاحملا ىمالسإإلا وحلا نع امامت

 اهمده داري ىتلا ةيمالسأإلا ةايحلا نم انكر هفصوب هميطحت ىلإ ةيبيلصلا ىعست ىذلاو
 . رخأ نع الوأ

 ريغ تاقالع نوحي نأ ىلع ديزي ال تايحرسملاو صصقلا كلت هضرعت ىذلاف

 ةيعرش ةيحرسملا وأ ةصقلا ىف ىطعت «ةاتفو باش نيب وأ ةأرماو لجر نيب ةعورشم
 لك ىلع غبسي ىذلا «نفلا » وج ىف اذه متيو . ىمالس إلا نازيملا ىف اهل تسيل ةيعقاوو
 . رشلا نم هيف نكي امهم ةيبذاجو الامج ءىش

 . تقولا تاذ ىف هتروطحخ كلتو « نفلا ةيزم كلت

 تانادجولاو رعاشملا نم وج ىف ضرعي ام ضرعيو « ريثأتلا ىلع ةردقلا لمحي وهف
 هب لعضني اب لعفنيو ‹« ضورعملا دهشملا عم هلايخب كراشي عماسلا وأ ءىراقلا لعجت
 نوكي نيحف . .هتيلوئسم نانفلا لمحي انه نمو .دهشملا ىف نوضورعملا صاخشألا

 ريفنتلاو ريخلا نييزت ىلإ هجتي هنإف . .ايلعلا ةيناسنإلا ميقلاب اًمزتلم نوكي نيح . . اريح
 اجل املك لب .رشابملا هيجوتلا قيرط نع كلذ نوكي نأ ىرورضلا نم سيلو .رشلا نم
 دهاشمو فقاوم لالخ نم هضرع ديري ام ضرع ىأ . .رشابملا ريغ قيرطلا ىلإ نانفلا
 ريثأتلا ىف غلبأ كلذ ناك «ارشابم الخدت هصخشب لخدتی نأ نود تانادجوو رعاشمو

 نيح امأو .بولطملا ىنعملا فص ىلإ هبذج ىف لعفأو ‹ عماسلا وأ ءىراقلا سفن ىف

 ىف ابغار ءاهل ايداعم كلذ نم آوسأ نوكي نيح وأ ءايلعلا ميقلاب امزتلم نوكيال

 ىلإ عماسلا وأ ءىراقلا بذج نم كلذك هنكمت ىتلا ةينفلا ةردقلا لمحي هنإف ءاهميطحت

 . . هديري ىذا هيج وتلا فص

 .؟فارحنالا طخ 3 عجار (1)

 . ليصفتلل انه لاجم الو «ىمالسإلا نفلا جهنم » باتك ىف ةيضقلا هذه تلوانت (۲)
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 اعمتجم حبصي یتح ایجیردت طبهی عمتجم : . ميقلا كلت نم «قيلط » عمتجم ةماقإ ىلإ

 . . . ةياهنلا ىف ايناويح

 رودلل امامت نيعاو ةيبرعلا ىلإ تايحرسملاو صصقلا هذه نولقني نيذلا ناك ءاوسو

 هجيورتو (نفلا »اله رشنل ىفخ عيجشت كانه ناك دقف ‹ نيعاو ريغ وأ هنوبعلي ىذلا

 1 ٩ ةصاحخ بابشلا نيب

 ٠ حضاو فدهلاو

 ىتفلا اهيف ىقتلي اهنومسي اوناك امك ةيفطاع وأ -ةيمارغ ةصق باشلا ارقي نيحف
 اروصم «ىرجيام فقاوملاو مالكلا نم امهنيب ىرجيو « سانلا نيعأ نع اديعب ةاتفلاو
 نأ وأ .فقوملا بحاص وه ناك ول نأ هسفن هليخد ىف ینمتیف « هثارغإو نفلا ةيبذاجب
 ال ظفاحملا هعمتجم نأ اديج باشلا ملعيو . .ةيحرسملا وأ ةصقلا ىف أرقي ام لثم هل عقي
 هيف مطحنت موی ءیجی نأ ینمتی ذئدنع هنکلو . .اهنع أرقي ىتلا فقاوملا هذه لثب حمسي

 تاعمتجملا ىف متي ىذلا وحنلا ىلع «عاتمتسالا » نيبو هنيب لوح ىتلا < هعمتجم ديلاقث

 . ديلاقتلا كلت لثم نم «تررحت » ىتلا «ىرحخألا

 لثشم نوكي نلف" !ءاج دقو - لعفلاب ديلاقتلا هذه هيف مطحت ىذلا مويلا ءاج اذإف
 !نيحرملا لوآ نوكيس لب ! نيضراعملا نم ىتفلا اذه

%# #4 

 . كلذك حضاو اهتمجرت نم فدهلاف « ىناملعلا » ركفلا لمحت ىتلا بتكلا امأ

 :« ىمالسإللا ملاعلا ىلع ةراغلا » باتك ةمدقم ىف «هييليتاش . ١ لوقي

 نأ نع زجعت «ةيكيلوثاكو ةيتناتستورب نم ريشبتلا تايلاسرإ نأ ىف كش الو»
 ىتلا راكفألا ثبب الإ كلذ اهل متي الو ءاهيلحتنم بولق ىف ةيمالسإلا ةديقعلا حزحزت

 الو اهنوري اونا ميلسلا سحلا یوذ نکلو ‹«مويلا ةحضاو ىه امك ىضالا نرقلا ىف ةحضاو ةياهنلا نكت مل )١(

 .ڭكش

 .ةحضأو ةيبيلصلا ططخب مهتلصو . نوينانبل ىراصن نيرشانلاو نيمجرتملا نيب ناک (۲)

 . «ةأرملا ريرحت » قيرط نع ديلاقتلا ميطحت ةيلمع نع ىل اميف ملكعنس (۳)
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 ىضقتو . .ىدام ىمالسإ ( ! ) مدقتل ليبسلا دهمتو ءابروأ فحصب مالسإللا كتحي

 اهتوقو اهنايك ظفحت مل ىتلا ةيمالسإلا ةينيدلا ةركفلا مده نم اهتنابل ريشبتلا تايلاسرإ
 . ١ «اهدارفناو اهتلزعب الإ

 هنأ كلذ .ةيبرعلا ةغللاب اهرشنو راكفألا هذه ةمجرت نم فدهلا انل حضوي اذهو
 ةءارق نع ةزجاع بعشلا نم ىربكلا ةرهمحجلا لظتسف ةيبنجألا تاغللا ملعت رشتنا امهم
 امئاق رشبملا كلذ هنم وكشي ىذلا زجاحلا ىقبي مث نمو . ةيلصألا اهتاغل ىف راكفألا هذه
 قيرط نع زجاحلا حاسنا اذإف . . ةيجراخلا ريمدتلا لماوع نم ىمالسإلا ملاعلا ىمحي

 رامدلا ثادحإ نكمأو -رشبملا ريبعت دح ىلع ۔اهتنابل ةيبيلصلا تسفق « ةمجرتلا
 !بولطلا

 : تالوكوتوربلا لوق اهيف انيفكي دقف روطتلا ةيرظنو ةينيورادلاب ةصاخل-ا ةيانعلا امأو
 حضاو نييمألا دئاقع ىلع مهراكفأ ريثأت نإو هشتينو سكرامو نوراد حاجن انبتر دقل »
 نيوراد راكفأ جيورت قيرط نع ةيملاعلا ةيدوهيلا تعاطتسا دقو .«!ديكأت لكب انل

 كانه ئشنتو «نييبروألا «نييعألا » دئاقع نم ىقب دق ناك ام مطحت نأ اهقاطن عيسوتو
 ةيبيلصلا طيطخت ىف ناكو . "ديلاقت الو قالخأ الو نيد الب «اديدج » اعمتجم
 عمتجم ءاشنإل ء«ىمالسإلا عمتجملا ىف فدهلا تاذل ةرمدملا فئاذقلا كلت مادختسا
 كلت رشدنب ةيانعلا تناك كلذل !ديلاقت الو قالحآ الو هل نيد أال «هنم الدب «ديدج-»
 . ©! كانه هتعنص ام انه عنصت اهلعل . . ىمالسإلا ملاعلا ىف حاحلإب ةيرظنلا

 هک هک ډا

 ٠ رطحأ اهنأشف ةفاحصلا امأ . .

 لمشي «‹ لماش داز ةفاحصلاف «(نيفقلملا » داز وه ةماع ةفصب باتكلا ناك نئلف

 نم كانه ذإ «مهنم نوأرقي ال نيذلا ىتح ةماعلا لمشي امك « نيفقفملا فاصنأو نيفقملا

 !فيرلا قامعأ ىف ىتح ةفيحصلا مهل ًأرقيل هلوح نوقلحتي

 . بيطخلا نيدلا بحم ةمجرت ٠ ىمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا » باتك ىف ةمدقملا هذه عجار (1)

 . نویهص ءامکح تالکوتورب نم (۲) مقر لوکوتوربلا حجار (۲)

 . ؟ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم ايرو داسفإ ىف دوهيلا رود » لصف تئش نإ عجار (۳)
 نم دحاوو «ىسوم ةمالسو ليمش ىلبش : نييبيلصلا نم نانثا رصم ىف راكفألا هذهل جيورتلاب ماق )٤(

 . ةعماللا ريغ ىرخألا ءامسألا بناج ىلإ . . رهظم ليعامسإ وه نيملسملا ءامسأ نولمحي
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 رصم تناك ذإ ءراودألا رطخأ هلعل ريطخ رودب ةفاححصلا تماق تاذلاب رصم ىفو

 اهعقوم ببسب ىفاقشلاو ىحورلا هيجوتلا زكرم ىه انفلسأ امك نيططخللا رظن ىف
 نم اهداسفإ نكمأ اذإف . .اهيف رهزألا دوجو ببسبو «ةيخيراتلا اهعناكمو ىفارغجملا
 هلك ىمالسإللا ملاعلا داسفإل نوططخي نيذلل اريبك انوع كلذ ناك ةيمالسإلا ةيحانلا

 ءاج ول أمن داسفإلا ىف لعفأ نوكيف «ةرهاقلا متاخ هيلعو ذئموي ردصيس داسفلا نأل

 ! سيراب وأ ندنل متاح هيلعو
 ةرنورام ةيحيسم ةينانبل «ةريبك ةيفحص رود ثالث دوجو نم اريثك بجعن ال كلذل

 نوينوراملا نويحيسملا كعلوأ راتح ا اذال : ايقاب لظي لاؤسلا ناك نإو !ةرهاقلا ىف

 أ ةيملاعلا ةيبيلصلا نم طيطختو هيجوتبآ ؟مهطاشن عضوم نوكتل ةرهاقلا نوينانبللا
 عضولا اذه نيب ةياهنلا ىف قرف دجوي ال لاحلا ةعيبطبو ! ؟ةيتاذلا مهتيبيلص نم عفادب

 الد كانه نکلو دحاو ىرجم ىف ةياهنلا ىف اهلك ىقتلت ةيبيلصلا تاونقلاف ءكاذو

 ةزشانلا راكفألا ناكم ةرهاقلا لعج ىلع ١“ ايملاع ايبيلص اقافتا كانه نأ ىلع لدت ة
 لضاف یلزان عیجشتک «ةينامثعلا ةلودللو مالسإإلل ةئوانملا تاكرحلاو ءمااسإلا نع

 « ١ رمورك دروللا روضحبب «ةرهاقلاب اهنولاص ىف «ةيررحتشلا » اهراكفأ ثب ىلع

 نم ةينامثعلا ةلودلا لبق نم ةدراطملا ةيبرعلا ةيموقلل ةيرسلا تارشدلا ضعب رودصكو

 ()تقولا نم ةرتف رصم ىف ىناغفألا نيدلا لامج ةماقاكو <« 5 رهاقلا

 رودلا هذه دوجو نوكي نأ نابسحلا ىلإ برقألا ناك اهلك لئالدلا هذه انظحال اذإف
 لآل مطقملا رادو و ناديز لآل لالهلا رادو القت لآل مارهألا راد :ثالغلا ةيفححصلا
 رطاوحخ قفاوت الو « یتاذ یبیلص ثاعبنا درچجم ال « یلاع یبیلص هیج وت ۀةجیتن ۰« فورص

 «دحاو طيطختلاو « دحاو بصملاف عبنملا ناك ايآو . ثالثلا رودلا هذه باحصأ نيب

 . ةدحاو فادهألاو

 . دعب اميف رهظیس امك ایدوھی ایہیلص لق وأ (۱)
 راکفأ یف هریثأتو لولغز دعسو هدبع دمحم «ءاوغإ » یف ذ هرودو لضاف یلزان نولاص نع ٹیدحلا یتایس (۲)

 . ةيعامتجالاو ةيسايسلا رصم
 ىلإ ةيعادلا ةيرسلا تايعمجلا ءاضعأ ناك امك « سيرابو ةرهاقلا نم ردصت تارشللا هذه مظعم تناك (۳)

 ايناطيرب ةيامح ىف ىأ « سيرابو ةرهاقلا نيب ام مهتايح نوشيعي ةيروسو نانبل ىراصن نم ةيبرعلا ةيموقلا
 أ هتكرت ىلع ءاليتسالاو «'ضيرملا لج رلا » لتقل نيتدهاج نالمعت نيتللا ءاسنرقو

 ملعي ناك امنيب «برعلا اهالوتي نأو كارتألا نم ةفالخلا عزن ىلإ وعدي ىتأيس امك ۔ نيدلا لامچ ناک )٤(
 !نايدألا ىخآتو ةينوساملل وعدي ناك امك! تقولا كلذ ىف ايش اولوتي نأ نم فعضأ برعلا نأ ذفلا هئاكذب
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 ةيبيلصلا ةلودلا جهنم وه جهنم او «مالسإلا نع ةمألا هذه ليرحت وه فدهلا
 . «كوكشلا ةراثإ نم اعنم » . . «لوعفملا ديكأ هنكلو ءىطب » : ةمكاحلا

 ! ؟تناك امن عرسأ ىطخلا نوكت نأ نامزلا كلذ ىف روصتي ناک لهو

 هب تینم یذلا لشفلاو «نايعلل ةلثام لازت ام تناك ءاقمحلا نويلبان ةبرجشف 1 ڈاک

 تناكو . .ناهذألا ىف الثام لازیام ناک اهتکرح فنعو اهوطحخ ةعرسو اهتفامح ةجيئن

 . .تفشكنا ول اهلك ةطخللا داسفإب ةليفك نييرصملا نيملسملا سوفن ىف مالسإللا اياقب
 ناك كلذل . .لوعفملا دسفتو ةطخلا فشكت نأ نكي ىتلا لماوعلا نم وطخلا ةعرسو

 . كوكشلا ريثيال ىذلا ءىطبلا لمعلا ىلع نيصيرح بولندو رمورك

 ةمجاهم اهلمع ةينوراملا ةيحيسملا ةينانبللا ةفاحصلا أدبت نأ روصتي نكي مل . . معن
 اهباحصأ سوءر ىلع رودلا كلت ميطحتب ةليفك ريهامحجلا ةبضغ تناك دقف . .مالسإلا

 !قيرطلا لوأ نم

 ةلهو لوأل اهبسحيف فحصلا هذه دادعأ ضعب ىلع علطا اذإ لفاغلا عدخي دقل لب

 !! ةمالسإ ةفاحص

 رابحخأل ايموي اناکم صصختو ‹ ةي ميظعلا هلوسر حدتمتو « مالسإلا حدتمت ىهف

 نيب رودي ام رابخأ ةيفوت ىف رصقت الو « هتالقنتو ناطلسلا تالباقمو «ىلاعلا بابلا»

 ديرب ءىش یأف . . تاعزانم وأ تاشوانم وأ تاضوافم نم ةيبروألا لودلاو ناطلسلا

 !؟ كلذ نم رثكأ هتفيحص نم ملسملا

 ماظنك هنع ثدحتي ال نكلو «معن «نيملسملا !فطاوع ١ ىضري اب حدتمي مالسإلاف

 ىمالسإلا ملاعلا ىف وأ« رصم ىف ةمئاقلا لكاشملا شقانت امنيحو !مكح ةعيرشو ةايح

 ! «ةيبروألا ةراضحلا » نمو ةيبروألا ةبرجتلا نم - ىرنس

 . . كلذ نم رثكأ لب
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 مدقي نأ نود «ريهامجلا فطاوع ىضري ام هنع ثّدحشي ىذلا مالسإلا اذه نإ
 سيل مالسإرلا اذه . . مهلكاشم لولح ىلع ىوتحت ةعيرش وأ ةايح ماظن هنأ ىلع سانلل

 ىلع یتح ولو «هنید نم مئاد ركذ ىلع لظیف فحصلا هذهل ئراقلا علاطي ايموي اثيدح
 اهيلع قلطي « ةنيعم «تابسانم  ثيدح وه اغنإ . .تانادجولاو فطاوعلا ىوتسم

 رسحني لب «بسحف لماشلا ىويحلا هموهفم نع نيدلا رسحني الف !ةينيدلا تابسانملا»
 ايي لوسرلا حدمب هنادجو اهيف عتمتي «ملسملا ةايح ىف ةضراع تابسانم ىلإ ىرحخأ ةرم
 يو روه یب ماسالا ركذ نم ىتح ایراخ هنادجو یہی مث ۽ مالسإلا حمو

 !مايألا

 ی ارز ر ی ر ر ررر نم مجانلا عارفلا ۍلم امك
 الع كلذكف . .اهتمظعو ءاهتلاصأو ءاهتراضحو «اهتضهنو ءاهتوقو ابروأ ركذب
 نم مجانلا غارفلاو ‹ ىقيقحلا هاوتحم نم مالسإلا غيرفت نم مجانلا غارفلا فحصلا

 كاذو غارفلا اذه فحصلا ألمت . . بسحف «ةيئيدلا تابسانملا » ىف الإ مالسإلا ركذ مدع

 ! ابروآ رکذب

 لك ىف ابروأ نع مئاد ثيدحو «رابخألا باب ىف ابروأل مئاد یموی رکذ كانهف

 ! تابسانملا نم ةبسانم

 امهم نال طقف سيل .ايهيدبو ايعيبط ارمأ اهيف ابروأ ركذ ودبي دقف رابحألا امأف
 یف ابروأ نأل طقف سيلو هيف شيعي ىذلا ملاعلا رابخ ىلع اهئراق علطت نأ فحصلا

 ةقيقحلا نأل لب «تاهاجتالا عيمج ىف رتفي ال بثاد طاشن زكرم تناك ةرتفلا كلت
 ام ملاعلل ررقتو ءرومألا ةمزأ ذئموي اهديب كسمت تناك ابروأ نأ انيبأ مأ انيضر ۔ ةعقاولا

 . .ةيراضحلاو ةيملعلاو ةيسايسلاو ةيركسعلا اهتبلغ مكحب « هلعفي امو هلوقي

 م ىف قير اهل نوكي م سلا نطولا ىف ةيمالسإلا ةفيحصلا نإف كلذ عمو

 ىلإ ةرظن هل نأ هرعشتو -هرمأ ىلع ابولغم ناك ولو -ملسم هنأ اهئراق رعشت رابخألا
 اهب ىضري دق رومال بضع دق وهف . اهتاذ رومألا ىلإ هريغ ةرظن نع ةزيمتم رومألا

 دقو .. هريغاهب ىضري رومأل یسأی دقو . هريغ اهل فسأي رومأب حرفيدقو . هریغ

 . .١ . زيمتملا صاحلا هفقوم نم نكلو هريغ كراشي

 هيف بتكيل اصصختم ابتاك قفوي هللا لعل «ىمالسإإلا مالعإلا » نع فاو لليصفت ىلإ عوضوملااذه جاتحي )١(

 نوش عيمجل لوانت وه امنإو «اظعو » سيل ىمالسإلا مالعإلا نأ ساأنلل نيبيل ‹« حضاو ىمالسإ قلطنم نم

 . ىمالسإلا فقوملا نمو ةيمالسإلا رظنلا ةيواز نم ةايحلا
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 ركذلا نع ىضغن نأ عيطتسن ال ءاهيدقت ةقيرطو رابخألا نع انيضغأ اذإف كلذ عمو
 ! ديصقلا تيب ۔ اهيف ۔ هنإف ‹ ةفاحصلا كلت ىف ابروأل مئادلا

 -ريبك هتاذ ىف ذئموي وهو ىقيقحلا اهمجحب ةفاحصلا هذه ىف ركذت ال ابروأ نإ

 الأو «ملاعلا ىه ابرو نأ ئراقلا عور ىف ىقلي ىتح اهيلإ فاضيو اهيلع دازي نكلو
 . دوجولا اذه ىف ابروأ ريغ ءىشل دوجو

 جوع ىلع ةرطيسم تناك اهنكلو . . ةرطيسمو ةبلاغ ذئموي تناك ابروأ نأ ةقيقحو

 اهبكتري ىتلا مئارجلا ةعاشبو رامعتسالا ةعاشب نع بتكت ةفاحصلا كلت تناك لهف

 ؟ ةيمالسإ دالب اهمظعمو ةلتحملا دالبلا دص

 ءارو نم 2 ةيمالسإلا دالبلا ىف رامعتسالل ةيبيلصلا عفاودلا نع بتكت تناك لهو

 !؟حلاصملا نم اههباش امو «ةيسايسلا حلاصملا»و «ةيداصتقالا حلاصملا»

 نع ةمألا فرص اهنم داري ىتلا ةيفخلا هفادهأو ىركفلا وزغلا نع بتكت تناك لهو
 . !٩ ؟اهنید

 ةتيس راثآ نم سانلا ىلع هرجی امو « ابروآ یف یقلخلا داسفلا نع بتکت تناک لهو

 ! ؟مهتایح یف

 نم ىعامتجالاو ىداصتقالا ملظلا ثدحي فيكو ء«ابرلا نع بتكت تناك لهو
 . “"!؟ايرلا قيرطب لاملا ةرادإ

 ةفالخلا ىلع ءاضقلل ةيدوهيلا ةيبيلصلا ۔ ةيبروألا ةرماؤملا نع بتكت تناك لهو

 !؟ةينامثعلا

 وأ ةعقاولا ةقيقحلا لفغتل نكت مل ملسملا نطولا ىف ةيمالسإلا ةفيحصلا نإ
 ةوقلا ىه اهنأو «ملاعلا نوئش ىف ةمكحتملا ىه ابرو نأ لفغتل نكت مل .اهلهاجتت

 وأ ىملعلا وآ ىبرحلا وأ ىداصتقالا وأ ىسايسلا لاجملا ىف ءاوس . .هاجتا لك ىف ةنكمخملا

 نم دقانلا فقوم فقت نأ الوأ دبال -ةيمالسإ نوكت نيح اهنكلو . ىجولونكللا

 )١( ىركفلا وزغلا نم ءزج اهتاذ ةفاحصلا هذهو لاحلا ةعيبطب انكم كلذ نكي مل .

 )۲( «ةيداصتقا ةرورض ) هنأ ىلع هتحابإ بلطتل ابرلا نع بتكت تناك !
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 . ١ ةيبروألا ةايحلا ىف ةرفوب ةدوجوم ىهو . . تافارحنا دج وت ثيح ابروأ تافارحنا

 نكمتلا نم هودقف ام اودرتسيل «مهفلخت اوكرادتيل نيملسملا ممه ضهنت نأ ايناث دب الو
 نماوذحخأي نأ وهو ‹«فلختلا كرادتل ىوسلا قيرطلا ىلإ مهل ةدشرم «ضرألا ىف
 مهقالخأو مهنيد ىلع ةظفاحملا عم «ىدامو ىملع مدقت نم هيلإ ةجاح ىف مه ام ابروأ
 مالسإللا ةديقع فلاخي اميف اهديلقت مدعو « ابروأ ىف نابوذلا مدعو «مهديلاقتو

 . هحورو هتعیرشو

 .ةيمالسإلا ريغ ةفاحصلاو ةيمالسإلا ةفاححصلا نيب قيرطلا قرفم وه اذهو

 ! ؟مهحلاصمو مهدوجو مدختو مهققوم

 تأشن ىتلا راهبنالا ةرمغ ىف «كش الو مهيعو نع نيبئاغ اوناك نيملسملا نإ لوقنو
 ناولأ لك ىلإ مهتايح ىف ىدأ ىذلاو «هيف نيعقاو اوناك ىذلا ىدقعلا فلختلا نع

 ىداصتقالاو ىبرحلاو ىركفلاو ىراضحلاو ىداملاو ىملعلا : ىرحألا فلختلا

 نويحيسملا اهماقأ ىتلا ةفاحصلا كلت ةقيقح طقف زربن نأ ديرن انكلو . . ىسايسلاو
 ةمالع نع الضفف . . هب تماق ىذلا رودلا ةقيقحو ‹رصم ىف نوينوراملا نويئانبللا

 مهرود اهب اوئشنيو اهيف اولمعيل تاذلاب رصم ىلإ اوءاج اذامل : مهب طيحت ىتلا ماهفتسالا
 انرشأ ىتلا اياضقلا هذه لك نم صاخلا اهفقوم كانهف ؟ رحخآ دلب ىأ نود ةيفححصلا

 فقت مل ىهف ۔ ةيحيسم ىهو -ىمالسإلا فقوملا فقت نأ اهيلع لاحتسا اذإ هنإف . اهيلإ
 عفادملا فقوم تفقو امنإ «تائيسلاو تانسحلا ضرعي ىذلا «دياحملا » فقوملا كلذك
 فقوم تفقو امك «ءاهتافارحناو اهتاطقس لكب ؛ةيبروألا ةراضحلا » ىمسي امع تيمتسملا

 مهلكاشم اولحي نأو «ءىش لك ىف ابروأ رثأ اوفتقي نأ رصم یف نیملسملل ضرحللا

 !. .ابروأ نيعب نكلو «مه مهنيعب ال اهلك رومألا ىلإ اورظني نأو «ىبروألا قسنلا ىلع

 . . هيلإ دصقن ىذلا ىنعملا زري ادحاو الثم كيلإو

 راشتناو قالحألا داسفإو ‹ةرسألا ميطحت ىلإ ابروآ ىف ةيعانصلا ةروثلا تدأ دقل

 , . .ءاغبلا

 . « نيرشعلا نرقلا ةيلهاج » تثئش نإ رظئا (1)

 نکي مل اذه نو «داسف نم هيلإ تدأ امو ةيعانصلا ةروثلا نع ۲ةرصاعم ةيركف بهاذم ١ باتك ىف تثدحت (۲)

 . ثيبخح ىدوهي طيطختب معاغإ «٠ بزال هبرض نكي ملو «هتاذ یف یعانصلا مدقتلا ةعيبط نم
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 فورظ نم تأشن « ةتحب ةيبروأ ةلكشم كلتف « ءىش لك نع رظنلا فرصبو
 . . كانه ةيلحم

 !؟ اهب نيملسملا نأش ام

 ! ؟اهب نولّغشي اذال

 باصأ ىقالخأ داسف هنأ ةيواز نمأ ؟اهيلإ نورظني ةيواز ىأ نمف اهب اولغشنا نإو
 ةرورصض !؟ «ةرورض ) هنأ ةيواز نم مأ ءديلاقتلاو قالخألاو نيدلل تركنت نيح ابروأ

 ! ؟ ةيعانصلا ةيراضحلا ةايحلا ىف ةيعامتجا

 ! . . . قيرطلا قرفم اذه

 نع تدحت ۰ .ةينورأملا ةيحيسملا ةينانبللا « «!ةيرصملا » ةفاحصلا تلظ دقل

 نأ لبق نينسلا تارشع «!رضحتملا » ملاعلا ىف «ةيعامتجا ةرورض ١ هنوك نعو «ءاغبلا
 ! هلع ثيدحلا ىلإ الو هدوجو ىلإ وعدت ةلكشم هلك ىمالسأإلا ملاعلا ىف نوكت
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 !؟ ىرصملا ئراقلا « ةيلست » درجللأ

 !؟ ةيلستلل ةدام حلصت ةيعامتجالاو ةيقالخألاو ةيسفنلا ةراذقلا هذه لهو

 هيف داري ىذلا مويلل ناهذألا ةئيهت دصقلا ناك اغإ !ةيلستلا وه دصقلا نكي مل ! الك
 هسرحت ‹ عمتجملا نايك نم اءزج هلعجو ‹«ىرصملا ىمالسإلا عمتجملا ىف ءاغبلا رشن

 !! هيلع رهستو اهنيناوقب «! ةلودلا»

 ءاهب نلاعتلا نمو ةشحافلا نم رفني ىذلا ىمالسإلا « سحلا » بيوذت وه دارملا ناك
 -دوشنملا مويلا ءاج اذإ ىتح « هيلع بقاعتو ءاغبلا عنمت ىتلا «ةعيرشلا » تيحن نأ دعب
 قبسم لبقت كانه ناك اغإ ‹ةركنم بولقلا الو ةرفان سوفنلا نكت مل. ءاج دقو

 هذه ةسراممل نوضراعملا ناكو «! ةراضحلا » نم اشدت ىتلا «ةيعامتجالا ةرورضللاا

 اورياسي نآ نوديري ال نيذلا (نيرجحعتملا » «نيدماجلا » «نيتمزتملا» مه « ةرورضلا»
 ! هلك ملاعلا ىف ةيراسلا «روطتلا » حور الو «ةراضحلا بكر

 ‹ىرحخألا «ةيمدقتلا اياضقلا » لك هيلع ساقت نأ نكي جذومن درجم كلذو

 اذه ىلع تبترت ىلا ةيعامتجالاو ةيسفنلا راثآلا نعو «نأشلا اذه ىف دوهيلا رود نع رظنلا فرصب ىأ )١(
 . . ىقلخلا داسفلا
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 (ةيرصعلا » ةايحلا ىف نيدلا رودو «ةأرملا ةيضقا»و ءةرحلا تاقالعلاو « طالتخالاك
 فيكو . .اهلوانتت «ةيرصملا » ةفاحصلا تناك فيكو . .خلإ . . خلإ . . «ةيناملعلا»
 . دوصقملا ىبيلصلا ىركفلا وزغلا نم اءزج اهتطح لكب تناك

 نيطحخ ىلع . .رصم ىف نيملسلملا ةايح ىف اريطح ارود ةفاححصلا هذه تدأ دقل

 ىه ايجيردت حبصت ثيحب ابرو ىلإ ايل قانعألا ىلو « مالسإللا رود صيلقت : نييسيئر
 قيرط اهيف نومسوتپ یتلاو «مالسإلا نم الدب اهيلإ نوملسملا هجتي ىتلا ةهجولا

 ديعس لبقتسم ىلإ اهلالخ نم نوعلطتيو « هنوشيعي ىذلا ىيسلا مهرضاح نم صالخلا
 . طاطحنالاو رخأتلا ةمصو مهنع عفديو «ةراضحلا بكرب مهقحلي مساب

 . . ىواطهطلا عفار ةعافر نع هانلق ام اذه انركذي

 نيدعتسم ريغ اموق اهب أجاف هنأل ذئموي ىواطهطلا ةعافر ىواعد تّضفر دقلو
 ۔ةفاحصلا نأل « ةلوبقم مويلا ذنم حبصتس اهنم رثكأو اهريفاذحب ىه اهنكلو . .اهلبقتل
 ۔نآلا تءاج اذإف « بولقلاو ناهذألا اهل تدهم دق ۔ لوعفملا ديكألا ءىطبلا طغلا ىلع
 نيفهلتم مهضعب تدجو لب ءاهلبقتل ادادعتسا رثكأ سانلا تدجو ۔لعفلاب تءاج دقو

 !اهاطحخ نولجعتسيو اهمودق نوئطبتسي ءاهيلإ
 فورظلا عيمج مكحب ريصملا اذه ىلإ ةرئاص رومألا نكت ملوأ : لئاق لوقي دقلو

 نم لعفلاب اثداح ناك ام ةبكاوم الإ نذإ ةفاحصلا كلت رود سيلف !؟نيملسملاب ةطيحلا
 ؟ لاوحألا عيمج ىف ثدحي نأ دبال ناك امن «مهرعاشمو سانلا راكفأ ىف « روطت»

 . . نيتطقن دنع ةباجإلا ىف فقوتنو
 مكحب هحجرن دق رمأف «ريصملا اذه ىلإ اهسفن ءاقلت نم ةرئاص تناك رومألا نأ امأ

 ىف ثدح ىذلاف . . هب عطقن ال انكلو ذئموي نيملسملاب طيحت تناك ىلا فورظلا
 ةديقعلا حيحصتل ةيوقلا هتكرحب باهولا دبع نب دمحم قالطنا نم ةيبرعلا ةريزج ا
 مل رصم ىف رومألا هيف تراس ىذلا قيرطلا نأ ىلع انلدي « شبخغلا نم اهباش ام ةلازإو
 ةلواحسم نم ةيبرعلا ةريزحملا ىف ثدح ام رصم ىف ثدحي نأ نكي ناك اغإ «ءايمتح نكي
 فلختلا ناولأ لك هنع تأشن ىذلا «ىدقعلا فلختلا » ةلازإب ةمألا لاوحأ حيحصتل
 كلت هتثدحأ ىذلا وجلا نكلو . خلإ . . ةيركسعو ةيراضحو ةيدامو ةيملع نم ىرحألا
 ىف ةكرحلا هذه لثم مايق لعج دق ( كش الب ىرحخألا مالعإإلا لئاسو عم ) ةفاحصلا
 ىف ريسلا وه ىرقألا لامتحالا لعجو ءادج اليئض الامتحا تقولا كلذ ىف رصم

 . لعفلاب هيف تراس ىذلا قيرطلا
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 مل !ةدئار تناك اهنكلو «ةبكاوم نكت مل ةفاحصلا هذه نأ ىهف ىرحألا ةطقنلا امآو

 ىف موقت نأ داري ءايشأ نع لب «سانلا سوفن ىف لعفلاب ةمئاق ءايشأ نع ثدحتت نكت
 بأدت ةفاحصلا هذه تناك دقف . حضاو ءاغبلا ةيضقب هانبرض ىذلا لاخملاو ! مهسوفن

 وأ ءاهل البقتم نكي مل ولو ىمالسإللا عمتجملا ىلإ ةينيداللا ةيبرخلا راكفألا لاخدإ ىلع
 . لبق نم اهب الوغشم

 ءاوس « ةيضقلا مسحيس ىذلا وه بولغملاو بلاغلا عضو نأ الدج انضرف ولو
 وه ناك ةفاحصلا رود نأ هيف كش ال اممف " مقت مل مأ اهرودب ةفاححصلا كلت تماقأ

 ام ىلإ هتوحص داعبإو « ىلا ىف هدمو « ىبيلصلا بلاغلل بولخغملا ديبعت ىف عارسإلا
 . . هيلإ عجري نأ دارأ ول مالسإلا ىلإ عوجرلا نم هعنمو « هيلع نوكي نآ یغبني

 لک ډک ډک

 ! مالسإلا مجاهت ةفاحصلا كلت تأدب . .ديدش لهم ىلع . . ايجيردتو

 ؟ حيرصلا همساب ذئموي مالسإلا مجاهت نأ روصتي ناک له

 ثودح عنمت تناك نيحلا كلذ ىف ةمألا هذه بلق ىف نيدلا نم ةيقابلا ةيقبلاف ! الك
 سوءر ىلعاهتمدهو فحصلا هذه ىلع ريهامحجلا تراثل ثدح ولو . كلذ

 ! ديلاقتلا مجاهت اغنإ

 ! ةيلابلا ديلاقتلا

 وه ناك اهمظعم نأ اندجول ؟ مجاهت ىتلا ةيلابلا ديلاقتلا كلت ام انسفنأ انلأس اذإو
 ! مالسإلا

 ةمألا اهيلإ تدترا ةيلهاج ديلاقت مجاهت ىتلا ديلاقتلا كلت نيب نم ناك ةقيقح
 تضق ىتلاو ءةأرملا ميلعت تعنم ىتلا ديلاقتلاك «ىدقعلا فلختلا ةرتف ىف ةيمالسإلا
 نايك اهل سيل نكلو دلتو لمحت نأ اهتمهم نأ ساسأ ىلع «اهريقحتو اهتلماعم ةءاسإب

 .ةديقعلا ةمأ ىلع قبطني ال ديلقتلا قيرط نع بلاغلا ىف بولغملا نابوذ نم ةنسلا هبشي ام نأ لبق نم انيب ()
 ‹ ةيمتح ةروصب ثدحيس نابوذلا ناك انه نمو «ةمألا هذه بولق ىف تفعض دق تناك ةديقعلا نإ انلق اذإف

 . .ءانفإلا وه هيف حجنت تداكو ةيبيلصلا ةفاحصلا كلت هيلإ تعس ىذلا امنإ «ءانفلا ريغ فعضلا نإ لوق

 ! یقیقحخلا اهرود وهاذهو
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 اهيلإ تطبه دق ةمألا تناك لاجملا اذه ىف ةيلهاج ةدر ىهو . مارتحالا بجوي ىناسنإ

 نايكو ةأرملا نايك نيب  ةيناسنإلا ىف -ىواس ىذلا « يوقلا ىنابرلا جهنملا نع دعبلا ةجيتن
 ثيح . تابجاولا ضعبو قوقحلا ضعبو فيلاكتلا ضعب ىف امهنيب قرف نإو «لجرلا
 مكضعب یثنآ وأ رکذ نم مکنم لماع لمع عيضأ ال ینآ مهبر مھل باجتساف ٭ : هناحبس لاق

 . “) «ضعب نم

 مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىلثنأ وأ ركذ نم اخلاص لمع نم # : لاقو
 . ٩ ( نولمعی اوناک ام نسحاب مهرجا

 , "  فورعملاب نهورشاعو # : لاقو

 . « یلهأل مکریخ انآو ‹ هلهأل مک ريخ مکر یح » اب لاقو

 ةفاحصلا هتلخد ىذلا ثيبغلا لخدملا ىه ةيمالسإإلا ريغ ديلاقتلا كلت تناك دقل
 نم نيتمزتملا عنص نم ىه امنإ « مالسإإلا نم تسيل اهن ةجحبب «ةيلابلا ديلاقتلا » ةمجاهمل

 دقو . .مهتمزتو مهتينانأ اهئارو نم اومحيل نيدلا ةيسدق اهيلع اوفضأ نيذلا لاجرلا
 اهلصأ ىلإ اهدر وهاهتمجاهم نم دصقلا نكي ملف . لطاب هب داري اقح اذه ناك
 ديلاقتلا ةمجاهل ثيبخلا لحدملا اذه نم ذافنلا وه دصقلا ناك امغنإ « حيحصلا ىمالسإللا

 ! مالسإلا نم تسيل «ةيلاب ديلاقت » اهلك اهنأ ةجحبب «ةليصألا ةحيحصلا ةيمالسإللا

 ىناسنإإلا نايكلا ىف ةيواسم تسيلو دلتو لمحت اهنأب اهرييعتو «ةآرملا راقتحاف
 .مالسإلا نم سيل اذه لک . .ةناهمو ةلاهج ىف اهكرتو ءاهميلعت مدعو « لج رلل

 (ةرح ) ةقالع ةماقإ عنمو «ةلتفلاو جربتلا عنمو «بجوم ريخب طالتخالا عنم نكلو

 نم هلكاذه . . اهددحو اهب هللا نذأ ىتلا ةيعرشلا تاقالعلا الإ ةآرملاو لجرلا نيب

 الو ° «نيدلا لاجر » نم نوتمزتملا هررقي ملو ‹«هلوسرو هللا هررق < مالسإلا ميمص

 . هتمزتو هتينانأ ىمحيل نيدلا ةسادق هيلع ىفضأو لجرلا هررق

 ةينانبللا . . «ةيرصملا » ةفاحصلا ىف «ةيلابلا ديلاقتلا » نومجاهي اوناك نيذلا نكلو

 . [۹۷ 1 لحنلا ةروس (۲) . [۱۹۰] نارمع لآ ةروس (1)

 . حيحص هدائسإو ىذمرتلا هج رحأ ١۹[ . )٤( 1 ءاسنلا ةروس (۳)

 ءادعأ رپعي اذکه نکلو . باتك نم رثكأ یفو عضوم نم رثكأ یف انلق امک (٤نید لاجر » مالسإلا یف سیل )٥(

 .مالسلا
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 ىلإ اهدرب اهحيحصت ىلإ اوعسي ملو «ةيمالسإلا ريغ ديلاقتلا دنع اوفقي مل . . ةيحيسملا
 ةمألا هذه ةديقع حيحصت نكي مل مهفده نأ كلذ ٠ حيحصلا ىمالسإلا اهلصأ

 . دوجولا نم هتلازإو اوحم مالسإللا

 ! قيرطلا قرفم وه اذهو
 ىتلا ةيلهاجل ا ديلاقتلا كلت مجاهي نأ ملسملا حلصملاو ملسملا ةيعادلا نأش نم ناك دقل

 اهلاطبإ ىلإ وعديو ءاهبددنيو ‹ ىدقعلا فلختلا ةرتف ىف ةمألا اهيلإ تدترا

 ديلاقتلا خسري نأ تقولا تاذ ىف ملسملا حلصملاو ملسملا ةيعادلا نأش نم ناكو

 ¢ جربتلا علمو <« ىمالسإللا باجحلا ىلع ةظفاحملا ىلإ رعديف «ةحيحصلا ةيمالسألا

 . ىقلخلا خسفتلا عنمو ‹طالتخالا عنمو

 «ديلاقتلا لكل ةلماشلا ةمجاهملا وه ناك اهباتكو ةفاحصلا كلت هتعنص ىذلا نكلو

 ةكراشم » نم اهعنمت ىتلا ديلاقتلاو «ةأرملا ميلعت عنمت ىتلا ديلاقتلا ءاهدسافو اهحيحص

 ! «عمتجملا رومأ لك ىف لجرلا
 ةفاحصلا كلت اهتضاحخ ىتلا تاعوضوملا ربكأ نم «ةأرملا ةيضق ١ تناك دقلو

 نوططخعلا اهديري ىتلا ةهجولا ىلإ عمتجملا ليوحت ىف ارثأ اهدعبأ نمو ءاهباتكو

 .نويبيلصلا

 تارارق ًارقيلف «ةأرملا ةيضق ١ ةراثإ ءارو ىبيلصلا طبطختلا نم كش ىف ناك نمو

 تارمتؤم نم هريغك ناك ىذلاو ۱۹۱۳ ةنس ونکل یف دقع یذلا یریشہتلا رمتؤملا

 یف ءاج ثیح «دوجولا نم هوحم ةلواحمو مالسإإلا مدهل ةينالع ططخي ۔ نيرشبملا

 : رقؤملا كلذ تارارق

 ١ تاملسملا ءاسنلا نيب ىسفنلاو ىعامتجالا ءاقترالا : اعباس «' .

 . «اهريرحت »و «اهميلعت ١ قيرط نع كلذو

 رصم ىف نييبيلصلا ةبرجت تناك كلذك “" ابروأ ىف ىلوألا دوهيلا ةبرجت تناك امكف
 تاثم نم دحاو درجم رقتؤملا الهو . ۱٤١ ص ‹ بيطخلا نيدلا بحم ةمجرت «ىمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا )١(

 . ثارارقلا هذه لثم ررقتو نأشلا اذهل دقعت ىتلا تارمتؤملا

 . “ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم (ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود ١ لصف تشش نإ عجار (۲)
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 لجرلا داسفإ قيرط نع عمتجملا داسفإ اولواح امهم هنأ :(ملاعلا دالب نم اهريغو)

 ىتلا ةعرسلاب الو ءاهنوبغري ىتلا ةجردلاب دسفي ال وأ ! دسفي ال ةياهنلا ىف هنإف هدح-و

 ةباتكلاو ةءارقلاب ةلهاج تناك ولو  ةنيدتتم مأ كانه تناك ال اط هنأ كلذ !اهنوبغري

 ىف اودسفامهمف . . لافطأ دعب مهو ةديقعلا روذب اهئانبأ ىف رذبت اهنإف -مولعلاو
 داسفلا ثدحي الف ‹مهتلوفط ىف مهمآ هايإ مهتنقلام ىلإ نودوعي مهنإف مهبابش

 یهو اهداسفإ نم دبالو . . عمتجملا داسفإ نامضل مألا داسفإ نم دبال هنأو . . بولطملا

 ةديقعلا اهيدل نكت مل مايألا نم موي ىف اًمأ تحبصأ اذإ ىتح ءامأ حبصت نأ لبق ةاتف

 نس ىف مهو مهكولس اهب عبطت ىتلا ةينيدلا قالخألا الو ءاهئانبأ بولق ىف اهرذبت ىتلا
 . نيوكتلا

 ؟ ةملسملا ةاتفلاو ةملسملا مألا نودسفي فيكف

 نولصوي نيآ نمف ةلهاج تناك اذإو ؟ اهيلإ نولصي نيأ نمف اهتيب ىف ةعباق تناك اذ]

 ؟ اهقالخأو اهتديقع اهب نودسفيو اهلقع اهب نوثولي ىتلا راكفألا اهيلإ

 . . نيطايشلا ديك اهيلإ لصي ىكل « اهميلعت»و «اهريرحت » نم نذإ دبال

 . . ةملسملا ةمألا اهنع تلكن ةيمالسإ ةضيرف لب ءايمالسإ اًبجاو اهميلعت ناك دقلو
 !؟ ميلعتلا نم عون ىأ نكلو

 اهنيد نم اهجارحإ ىنعمب . . ريرحتلا كلذ اهب مت ىتلا ةقيرطلا ىلع «اهريرحت » امأ
 ! ديصقلا تيب وه اذه ناك دقف . .اهديلاقتو اهقالحآو

 ةأر سلا ير ةیضق « ج»
 .. نيمأ مساق وه ةصقلا هذه « لطب ١

 لصح . ىداع ريغ ءاكذ هيف . . ةظفاحم ىأ . . ةيرصم ةيكرت ةرسأ ىف اشن باش

 ىف كانه ناك امنيب . نيرشعلا نس ىف وهو ةرهاقلا نم ةيسنرفلا قوقحلا سناسيل ىلع
 ! نيرشعلاو ةسماخلا نس ىف ةيئادتبالا ةداهشلا ىلع لصحي نم هرصع

 ءاهودسفيل ةذفلا تايرقبعلاو ةردانلا تاءافكلا نع نوثحبي نيذلا هطقتلا كانه نمو
 . داريرمأل . .اسنرف ىلإ هوثعتباو هوطقتلا ! اهئارو نم ةمألا اودسفيو
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 مدعو « ةأرملا راقتحاب مالسإللا مهتي قرشتسمل ةلاسر ىلع اسنرف ىلإ هباهذ لبق علطا
 نأ ررقو  هتاركذم ىف فصي امك ۔هقورع ىف مدلا ىلغو . یناسنإلا اهنایکب فارتعالا
 . مالسإلا ىلع هتاءارتفا دنفيو قرشتسملا اذه ىلع درب

 ! هب بهذ یذلا رپغ هج وب داع نکلو
 ىلإ داعف «هلك هنايك ىف اغلاب اريثأت ةركابلا نسلا هذه ىف اسنرف ىلإ هثلاحر ترث دقل

 . ةديدج ةهجوو ديدج لقعو ديدج ركفب رصم

 مهو نورشبملا هعضو ىذلا جهنملا تاذ ىلع «اهريرحتو ةأرملا ميلعت » ىلإ وعدي داع

 هنإو . . هل ةميمح «ةقيدص » تحبصأ ةيسنرف ةاتفب كانه ىقتلا هنإ هتاركذم ىف لوقي

 تويب ىلإ هبحصت تناك اهنإو . .«ةئيرب » اهنكلو « ةقيمع ةيفطاع ةقالع اهنيبو هنيب اشن
 ىداونلاو تویبلا ههجو یف حتفتف «ةيسنرفلا تانولاصلاو ىداونلاو ةيسنرفلا رسا

 . . . بيحرتلا عضوم اهيف نوكيو تانولاصلاو
 ءاهب ىقتليل ادمع هقيرط ىف ةعوضوم تناك مآ اهب ىقتلا » ىذلا وه ناك ءاوسو

 احلا هتلعجو ‹هتایح یرجم تریغو ‹هبلقب تبعل امك هلقعب ةاتفلا هذه تبعل دقف

 !مالسإلا مدهل هنم دب ال هنأ ريشبتلا تارمتوم تررق ىذلا «بولطملا رودلا بعلل

 ىنعملاب ال . . «ةئيرب ١ تناك اهنيبو هنيب ةقالعلا نإ هلوق ىف هقيدصت ىلإ ليم نحنو
 ةجرد ىلإ ةقالعلا هله لوصو مدع ىنعمب نكلو «لاحلا ةعيبطب ةءاربلل ىمالسإإلا

 ةلذتبملا ةقالعلا نم هراكفأ رييغت ىلع ردقأ نوكت -ةروصلا هذه ىلع ۔اهنإف . . ةشحافلا

 ةريدج ريغ هسح ىف ةطقاس ذئنيح نوكتس ةاتفلا نأل ءةشحافلا ىلإ ىدؤت ىتلا

 ! «ماهلإ » ردصم نوكت نأب ةريدج ريغو « مارتحالاب

 «!ةيحور ) اهنيبو هنيب ةقالعلا لظتل ‹ناقتإب رودلا «تلفم 2 ١ دق ةاتفلا تناك ءاوسو

 لصأ نم ةردحنملا ةرسألا ىف ةظفاحملا هتيبرت تناك مأ ‹هيلع ريثأتلا عيطتستل «ةيركفا»و

 ةيئاهنلا ةجيتنلاف . .ةءاربلاب اهفصي ىذلا دحلا دع ةقالعلا هذهب تفقو ىتلا ىه ىكرت

 . هناپک لک یف الماک اب القنا تناک

 . .رييغتلا ثدح فيك روصتن نأ لواحنلو

 . « نيمأ مساق تارك ذم » عجار (۱)
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 لودلا ىدح]اهلتحت «ةلتحم دالب نم مداق هنكلو « معن ‹ یرقبع باش اذه

 لثمتو ء«ذوخآملا راهبناب اهنع هموق ثدحتي ىتلا كلت . . ابروأ ىلإ مداق وهو . . ةيبروألا
 نأ ذئدنع عيطتسلف . ىوزنيو همامأ قرشلا لءاضتي ىذلا مخضلا قالمعلا مهسح ىف

 سج ونیو ءةمازقلاو ةلاضلاب سحي «هسفن لحلاد سنخنم وهو ابروأ ىلإ مداق هنأ عقوتن

 نأ هبلق هانمتي ام ىصقأو «مازقألا دالب نم مداق مزق هنأل «ةقلامعلا دالب ىف ىردزي نأ
 ! لايخلا اهبعوتسي داكي ال ىتلا ةبيرغلا دالبلا كلت ىف ةيلقعلاو ةيسفنلا ةنينأمطلا دجي

 سنؤتف قيرطلا ىف هل زربت ةاتفلا هذه اذإ-سجوتم شمكنم ۔كلذك وه امنيبو

 ‹هباصعأ رتوت هنع بهذيو ‹«هسج وتو هشامکنا هلع لوزیف «ءدب یڏ ئداب هتشحو

 . . رجهملا ىف ةنينأمطلاب رعشيو
 ةنينأمطلا قوف رعشيف هتاركذم ىف صق امك -هفطاوع هلدابت ةاتفلا هذه نإ مث

 نإو ءةيلخادلا ةيسفنلا ةبرغلاب رعشي دوعي الف هسفن رارقتسأ دادزيو « ةطبغلاو ةداعسلاب

 .. دعب هب كتحي مل ىذلا ىجراخلا عمتجملل ةبسنلاب ةبرغلا تيقب

 ةيسنرفلا رسألا ىلإ هبحصت ىهف . . ىرحخأ ةوطحخ  هلقنتف - هعم لقتنت ةاتفلا نأ ريغ
 هپ بح رتف تانولاصلاو یداونلا ىلإ هبحصتو «هب بح رتو اهباوبأ رسألا كلت هل حتفتف

 عمتجملل ةبسنلاب وأ ةصاخلا هرعاشمل ةبسنلاب ءاوس ءايئاهن ةبرغلا لوزت انهو . . كلذك

 . .هتاوطحخ نم اقثاو ءهسفن نم اقثاو ديدجلا عمتجملا ىف قلطنيو ‹ یجراخلا

 !؟هسفن ىف نآلا رومألا ريصت فيك

 ؟ ةاتفلا هذه نيبو هنيب ةقالعلا ىلإ رظني فيك

 !؟رييخغت نم هسفن ىف متام لک اهقیرط نع مت یتلا دیئاقتلا ىلإ رظنی فیکو

 ‹ الئاه اومن هسفن اهلالخ نم تمم . . ةشحافلا ىلإ لصت مل ىأ . . «ةئيرب » ةقالع

 . .ةيويحو طاشنو « قفألا ىف

 وحنلا اذه ىلع نحن انديلاقت نوكت نأ عناملا امو ؟نذإ ديلاقتلا هذه بيعام
 !؟«ءیربلا»

 . . (قطملا »اذه ىف تاطلاغملا نم ةعومجم  نظلا انسحأ امهم كش الب كانه
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 ةشحافلا نم اهولخ رابتعأ ىلع ةقالعلا هذه «ةءاربب ١ هارعد ىه : ىلوألا ةطلاغلا

 ىف ٠ةثيرب » تسيل ىهف ۔انلق امك هقيدصت ىلإ ليمأ نحنو هانقدص ول ىتحف . ةنيبملا
 «ةولخ » ىلع لمتشت ىهف .اهلك هتايح رومأ ملسملا هب سيقي ىذلا ىمالسإللا نازيملا
 هللا نيد ىف ةمرحم ىهو .اهيلإ دؤت مل مأ ةشحافلا ىلإ تدأ ءاوس اهتاذ ىف ةمرحم

 الو -ةرم لوأ ىف نكي مل نإ «ةشحافلا ىلإ  ةياهنلا ىف ۔ىدؤت اهنأل «ةحضاو ةمكعل

 ىلإ تلصو الإ ةولخلا هذه اهسفنل ةيرشبلا تحابأ ةرم نم ام هنإف ۔ ليج لوأ ىف ىتح
 ! خيراتلا ىف ةمأ كلذ نع ذشت مل . . فاطملا ةياهن ىف ةشحافلا

 هذه لثم راثآ نم ىسنرفلا عمتجملا ىف لعفلاب عقاو وه ام هلهاجت ىه : ةيناثلا ةطلاغملاو

 ىرخألا تاقالعلا نم ناولأب جعي عمتجعملا كلذ نأ كش الب انيقي ملع دقو «ةقالعلا

 ىف شيعي نع دحأ نع ايفخم ارس كلذ نكي ملف . . عدار الب اهب حمسيو «ةئيربلا ريغ

 وه هثقالع نأ ىف هانقدص ول ىتحف . هيلع نيدفاولا نم وأ هلهأ نم ءاوس ‹ عمتجملا كلذ

 هسفن ىف ةعنام ةصاخ فورظل ۔ عمتجملا كلذ ىف اهلثم هيلإ لصي ام ىلإ لصت مل ةصاحل ا

 ىري وهو «اهلثم ىلإ ةوعدلا وأ «تاقالعلا كلت ةحابإل ةجح كلذ سيلف ۔اهسفن ىف وأ

 . عمتجملا اهحيبي نيح ةيعقاولا اهجئاتن هسفنب

 هنع جتني نل ريرحتلا اذه نأ «ةأرملا ريرحت » لوألا هباتك ىف همعز ىه : ةثلاثلا ةطلاغملاو

 اغإ . . ىسنرفلا عمتجملا ىف هنيعب اهآر ىتلا ةسندلا تاقالعلا هنع اشنت نلو .ريخل ا الإ

 . !نيتم طابرب اهطبرو عمتجملا رصاوأ ةيوقت هلع ًأشنيس

 ىلإ ايعاد . .ةأرملا ريرحعتل ايعاد اسنرف نم نيمأ مساق داع دقف . . رمألا ناك اأو

 . باجحلا عزنو روفسلا

 عم .اسنرف نم هتدوع دنع لہق نم ىواطهطلا ةعافر اهب اعد ىتلا ةرعدلا سفن

 نم نرق فصن نم رثكأ نإف !نيوعدملا ىف نكلو ء اهتاذ ةوعدلا ىف ال . . ىسيئر قراف
 مساق ةوعد لباقت ملف «سانلا سوفن ىف اهلعف تلعف دق تناك رمتسملا ىركفلا وزغلا

 اهدهم یف دءوت ملو ‹ ىواطهطلا ةعافر ةوعد هب تلبوق ىذلا تابلا راكنتسالاب نيمأ

 ! لبق نم ىرخألا ةوعدلا تدثو امك

 تلعج ةفينع ةضراعم «ةآرملا ريرحت ١ باتك راثأ دقف .الهس رمألا نكي ملف كلذ عمو

 )١( ىناثلا هباتك ىف ةطلاغملا هذه نع لزاغت ١ ءىجيس امك ۲ةديدجلا ةأرملا .
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 . .هلك عوضوملا نم هدي ضفن ىلع مزعيو ءاًسأی وأ افوخ هتیب یف یوزنی نیمآ مساق
 !كيمحأ فوسو كقيرط ىف ضما : هل لاقو «هعجش ٣ لولغز دعس نکلو

 ىفو « قوقح نم مالسإلا اهاطعأ ام ةملسملا ةأرملل ديري هنإ لاقو «مالسإللا ىف كحمت
 هركذي دعي ملو «ةديدجلا ةأرملا » ىناثلا هباتك ىف مالسإلا طقسأ دقف « ميلعتلا اهتمدقم

 ىكل «ةيسنرفلا اهتخأ تعنص امك عنصت نأ ىغبني ةيرصملا ةآرملا نأ نلعي راص اغنإ . .
 ةأرملل زيمملا زجاحلا طقس اذكهو !ررحتيو هلك عمتجملا مدقتيو ‹ررحتتو مدقتت

 ! قارتفا الب نيتحخآ ةكرشملاو ىه تراصو «ةملسلملا

 نم ةيبرغلا هيف تراس ىذلا قيرطلا تاذ ىف ريسلا ىلإ ةوعدلا ىلإ رمألا لصو لب
 ءاسنلا اهعطقتو اهتعطق ىتلا راودألا عيمج ىف رورملا ىلإ كلذ ىدأ ولو «لبق

 لذبتلا نم -كش الو ۔نيمأ مساق هملعيام راودألا كلت نيب نم ناك دقو . .تايبرغلا
 ! قالخألا لالحناو

 : لاق

 اننأل ةيبرخلا مألا اهيلإ انتقبس ىتلا قيرطلا كلت ىف ريسلا نم اعنام ىرن الو . . ١

 .امويف اموي ةيندملا ىف مهمدقت رهظي نييبرغلا نأ دهاشن

 ركفلا ةيرح ىف نهقوقح انئاسن حلم بوجوب لوقن نأ باهن أل اننإف ةلمحلابو . . »
 راودألا عيمج ىف نرري نأ ققحملا نم ناك ول ىتح ‹ ةيبرثلاب نهلوقع ةيوقت دعب لمعلاو

 . '«تايبرغلا ءاسلا اهعطقتو اهتعطق ىتلا

 تابہلاطلاو ةبلطلا نم ةعومجم  ةيسنرفلاب -ابطاخم هتافو ةليل ىف هلاق ام رخ ناکو

 : رصمل ةرايز ىف اينامور نم اوءاج نيذلا

 ىيحأ . ةيلاعلا سرادملا ىدان ةرايز ىلع اهركشأو ةيملعلا ةثعبلا هذه ىيحأ . . ١
 ىلإ برغلا نم تالقنتم رفسلا بعاصم نمشجت ىتاوللا تايتفلا هتاه ةصاحخ ةفصب اهنم

 ىرأ ثيح رورسلا هؤلم ىبلقو نهييحأ .فراعملاو مولعلا نم ةدازتسالا ىف ابح قرشلا

 نأ ميظع قوش ىلو نهيبحأ . نهئاقفر بيصن نع لقي ال نهتيبرتب ةيانعلا نم نهبيصن

 . ةئيدحلا رصم ةايح ىف لولغز دعس رود نع ةيلات ةرقف ىف ثدحتتسس (1)

 . ۹٤۸ ص ۱۹۲۸ ةنس هينوي لوأ ددع « نيمأ مساق ةافول نيرشعلا ىركذلاب لافتح الا ىف لالهلا ةلجم نع (۲)

A 



 تايتفلا هتاه ظحك تايرصملا تاملسملا انتايتف ظح هيف ىرأ ىذلا مويلا كلذ دهاشأ

 ابنج تاسلاج تاملسملا هيف ىرن ىذلا مويلا كلذ . ميلعتلاو ةيبرتلا نم تاحئاسلا

 ةذل ىف اننكراشيف «مويلا عامتجاك ىبدأ عامتجا ىف ةيرصملا ةبيبشلا عم بج ىلإ
 نيقتري ىتح لامآلا ققحت نأ ىسعف . تامورحم اهنم نه ىتلا مولعلاو تايبدألا
 . '«ىرصملا بعشلا نهب ىقتريف

 ډک ډک ډې

 . كيرحت نم ةيضقلل دب الف « ةيضق » ةأرملل راص دقو نآلاو

 لاجرلا نم قيرفو «ىوارعش ىده نهسأر ىلع ةوسنلا نم قيرف ةيضقلا ىنبتو
 وه ةوسنلا هب بلاطت ىذلا لوألا قحا حبصأو .ةآرملا قوقح نع «نيعفادملا»
 . .باجحلاو روقسلا ىه لدحجلا اهلوح رودي ىتلا ةيضقلا تراصو . .روفسلا

 ! ؟ةيضقلا تءاج نيأ نم

 ىف ةاواسملا ةيضق !ةيضق لعفلاب ةأرملل ناك ابروأ ىف ةيوسللا ةكر حلا تماق نيح

 امنيب «لمعلا تاعاس سفنو عنصملا سفن ىف اهعم لمعي ىذلا لجرلا عم رجألا
 ١ ةرجألا نم لجرلا ءاضاقتي ام فصن ىه ضاقت

 '“نيطايشلا طيطخيتب وأ ايئاقلت ۔اهتالاجم تددعتو كانه ةيضقلا تعستا نيحو

 املك هيلإ عجرت « رجألا ىف لجرلا عم ةاواسملا ةيضق وه لوألا اهروحم ناك دقف
 ةيضق ىه ةياهنلا ىف كانه ةيضقلا تحبصأ ىتح . . ديدج قحب اهل بلوط وأ تبلاط
 ناك ىذلا «داسفلا قح» ءىش لك ١ نیب نمو ءیش لک یف لجرلا عم ةماتلا ةاواسملا

 ءةأرملا ةيضق ىف هرودب الحاد داسفلا قح راصف < هيلإ ووا لصو دق لجرلا

 قح» ناونع تحت مث رمال ادم ف اهنا كیرش رات ًارملا قح ١ ناونع تحت
 نمل اهسفن بهت نأ ىف ةأرملا قح » نارنع تحت اريحخأو «اهفطاوع ءادبإ ىف ةآرملا
 !!«ءاشت

 . ۹٤۹ ص «‹ ۱۹۲۸ هینوی لوآ «لالهلا (۱)

 باتك یف «ابروآ داسفإ یف دوھیلا رود لصف یف ابروآ یف ةعباتتملا اهراوطأو ةيضقلا هذه نع تثدحت (۲)
 «(ةرصاعم رک بهاذم)

 ! كلذك تدب نإو عقاولا ىف ةيئاقلت نكت مل 7
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 تناك اغنإ ! ةصاحخ ةيضق ةأرملل نكت ملف ىمالسإللا ملاعلا ىف وأ رصم ىف امأ
 فلختلا » هانيمس اع «مالسأإلا ةقيقح نع عمتجملا اذه فارحنا ىه ةيقيقحلا ةيضقلا

 امو .ةايحلا تالاجم عيمج ىف فلخت نم ىدقعلا فلختلا اذه نع جتن امو ‹ (ىدقعلا

 ىتلا تالاجملا نم لاجم الإ يركلا ىناسنإلا اهعضو اهئاطعإ مدعو اهتناهإو ةأرملا ريقحت
 تالاحلا نم اهريغ جالعك ۔اهجالعو . مالسإلل ةيقيقحلا ةروصلا نع فلختلا اهيف عقو
 . . بيعملا فلختتلا كلذ نع ىلختلاو « ةيقيقحلا ةروصلا كلت ىلإ ةدوعلا وه -اعيمج

 ةيضق اغنإ . .«لجرلا ةيضق » الو «ةأرملا ةيضق » تسيل ىهو . . «ةيضقلا ١ ىه كلت

 درف لكو اهئاملعو اهماكحو اهلافطأو اهئاسنو اهلاجر عيمجب ءاهلك ةيمالسإللا ةمألا
 ‹ةصحافلا ةيملعلا » ةرظنلل هتبناجم نع الضف «ةأرملا ةيضق » اهنآب اهصيصختو . .اهيف
  هتاذب امئاق اضرم هلعجيف ضرملا ضارعأ نم اضرع ذخأي هنأل . ةيضقلا جلاعي ال هنإف

 ةيقيقحلا بابسألا نع ىماعتي هنأل » حجني نأ جالعلا اذهل ردقي الف . .هچالع لواحپو

 . ىرخأ ةيحان نم لومشلا ىلإ رقتفيو «ةيحان نم
 اقيقد اصحاف اصلخم اداج احب ةيضقلا ثحبي نأ دحأ نهذ ىف ناك له .. نكلو

 ! ؟اهحل اعيف ةيقيقحلا بابسألا ىلع فرعتيل

 ةيعوضوم ةيملع ةشقانم اهشقانيل هيعو مامت ىف ةيضقلا لوانت نمم دحأ ناك له مآ
 ! ؟ ةرصبم

 اهيف ىريو « ةصاحخلا هترظنب اهيلإ رظنيل هسفن ديس ةيضقلا لوانت نمم دحأ ناك له مآ
 ديبع وأ مهتاوهش ديبع ءاوس . . ديبعلا نم مهلك اوناك مآ !؟ صاغ ا هراظنمب یری ام
 « ةلفغلا ىف نورداس مهو مهئادعأ تاططخم ذيفنتل اقوس نوقاسي نيذلا . . برغلا

 ! ديعبلا لالضلا ىف نوقراغ

 ! نيذدفنمو نيططخم « اعابتآو ةاعد ءاسنو الاجر < كلذك مهلك اوناک دقل ! یلب

 - ةيقيقح تامدقم البو ةأجف  ةيضقلا تلعج دقف « عوضوم نم ةيضقلل دب ال ناك ذإو

 ! روقسلاو باجحلا ةيضق

 ىلع اهتيادب ىف وأ . . لقألا ىلع اهرهاظ ىف ٠ ةيقطنم ١ ابروأ ىف ةيضقلا تناك دقل
 . لقألا

 فصن ىطعت مث ۔''اھلیصفت لاجم انه سیل فورظل ۔ لمعلا ىلإ ةرملا رطضت نيحف
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 ‹«ةهج نم ةيقيقح ةيضق رجألا ىف ةاواسملا بلطف « لمعلا سفنب موقي ىذلا لجرلا رجأ

 . ىرخأ ةيحان نم ةهاجولا لك ةهيجو
 !؟قحلا نم اهناكم امو « قطنملا نم اهناكم امف روفسلاو باجحل-ا ةيضق امأ

 هدض اهتيضق ةآرملا عفرتف «ةأرملا ىلع باجحلا ضرف ىذلا وه لجرلا » نكي مل

 :ارلا نیب ایروآ یف ةيضقلا عضو ناک امك ءاهیلع هعقوأ ىذلا «ملظلا » نم صلختتل

 نإ-كلمت ال ىذلا «  اهقلاخو اهبر وه ةأرملا ىلع باجحلا ضرف ىذلا اغإ . لجرلاو
 : رمألا ىف ةريخلا اهل نوكي وأ « هب رمأ اميف هناحبس هلداجت نأ ۔ ةنمؤم تناك

 . مهرمأ نم ةريخل ا مهل نوكي نأ ارمآ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو
 .  «انیبم الالض لض دقف هلوسرو هللا صعی نمو

 . ةيضق لكشي ال هتاذ ىف باجحلا نإ مث

 كلذ دعب رمتساو «هدهع ىف ذفنو « ل هللا لوسر دهع ىف باجحلا ضرف دقف

 ىف تناك ةأرملا نإ لوقي هلوسرو هللاب نمؤي ملسم نم امو . .ةيلاوتم انرق رشع ةثالث
 فلخت نيح ء كلذ دعب ملظلا اهيلع عقو اذإف . ٠ ةمولظم ل هللا لوسر دهع

 لاق ىتلا « قالطإلا ىلع نورقلا ريح : ىف امئاق ناك هنأل ! هنیرق الو هببس الو ملظلا
 ءةيحورلاو ةيقلخلاةقاظنلا نيرق ناكر ینرق مک ريح ) : لع هللا لوسر اهنع

 . هلك ةيرشبلا خيرات ىف اهل ليثم ال ىتلا ةيناسنألا ةعفرلا نيرقو

 | باجحلا عزن وه بولطملا نكلو

 ىف دوهيلا رود ١ لصف ىف «ةيبروألا ةايحلا ىف اهراثآو ةيعانصلا ةروثلا نع ثيدحلا دنع اهبابسأ تلصف (1)
 . (ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم «ابروأ داسفإ

 باجحلا نأ نومعزيو «خيراتلا عئاقو ىف نولداجي نيذلا ىلع ادر ةقيقحلا هذه ىلإ ةقباس ةشماه ىف ترشأ (۲)
 راصنألا ءاسن حدم ىف اهنع هللا ىضر ةشئاع لوق تركذو . . مالسإلا لبق امئاق ايوارحص ايبرع اديلقت ناك
 . “هب ترجتعاف اهبوث ىلإ نهنم ةدحاو لك تماق باجحل ا ةيآ تلرن امل د

 ۳٦[ ] بازحألا ةروس (۳)

 ىلإو ءهلوسرو هللا ىلإ ملظلا نوبسنيف « ةيمالسإ ءامسأ نولمحي نمم نوحجبتم نودترم مويلا كلذ لوقي )٤(
 . هللا دنع نم لزن ىذلا نيدلا

 . هرکذ قبس (9)



 ! روفسلا وه بولطملا

 ! جربتلا وه بولطملا

 !قيرطلا ىف ةيراع ةياهنلا ىف ةأرملا جرخت نأ وه بولطللا
 ۳. .نوططخي نيذلا نويبيلصلا هبلطي امو «نيرشبملا تارمتؤم هبلطت ام كلذ

 نإ نكي رش لكب باجحلا فصويلو . . باجحلاو روفسلا ةيضق ىه نذإ ةيضقلا نكتلف

 . . لابلا ىلع رطخي ريخ لكب روفسلا فصويلو ء«نهذلا ىلع دري
 | نيطايشلا ديري ثٿيح هتنعلو ٠ انه نم ةيضقلا ادبتلو
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 « قح » هنأ ىلع روفسلاب نبلاطف ةوسنلا نم ةعومجم انلق امك « ةيضقلا » تفقلت
 ىعجرلا تمزتملا رجحتملا ىنانألا لجرلا هايإ اهبلس وأ« عمتجللا هايإ اهبلس ةآرملل

 اهنيب نم تذختا ىتلا ‹ ىوارعش ٠ ماه » ىده «ةيوسنلا ةضهنلا » «ةميعز» تئاكو

 . هرحم دوجو ريغ ىف . .ةرفاس لاجرلا هيف لباقت « انولاص»

 انه نمو ‹«رصعلا كلذ تاوشاب دحأ ناطلس اشاب دمحم تنب یوارعش یده تناک

 نيح اهنکلو . . ةبجحم ترفاسو . ملعتتل اسنرف ىلإ ترفاس ! ةثارولاب «مناه » ىهف

 نم ةعومجم هعمو ةيردنكسالا هانيم ىف اهلبقتسي اهوبأ ناكو .ةرفاس تناك تداع

 ههجوب حاشأو ءابضغو الجخ ههجو رمحأ ةرفاس ةرحخابلا نم تلزن املف « هثاقدصأ

 نع اهدري ملو ءاهعينص نعاهعدري مل كلذ نكلو , .اهییحپ نأ نود فرصناو اهنع

 . .اسنرف نم هب تداع ىیذلا اهیغ

 ةيضق نع «نوعفادي ١ نيذلا لاجرلا ! لاجرلا ضعبو . .ةوسنلا ضعب اهلوح قلحتو
 «مناهلا نولاص ىف «ةفيطل» ةسلج ءاقل . . رعشلابو رثنلاب «تالجملاو فحصلا ىف ةآرملا
 نمدحاو دي ىف هسدت لاملا نم غلبم وأ . .مهدحأ اهب صخت ةصاحخ ةماستبا وأ
 نسحو ةبذعلا اهتماستباو «اهفطل» و مناهلا «ةقر» ىف الاقم بتكيف ةقزترملا نييفححصلا

 . ءیجیس امک مھعم نوططخی دوھیلاو (۱)

 !؟ « قحلا ١ كلذ اهیلس یرت ای نرق یآ یف (۲)

 . ةيلات ةرقف ىف « تانولاصلا ١ نع ثدحيتنس (۳)
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 نع بتكي وآ . .اهتاكرحتو اهتاعامتجا نع بتكي وأ -لاجرلا -اهفويضل اهلابقتسا
 . .(ةيضقلا»

 (ةيليعامسإللا ناديم ) ليئلا رصق ناديم ىف ةوسنلا ةرهاظم ىه ةيحرسملا ةمق تناكو

 . . ۱۹۱۹ ةنس یزیلجن إلا شیجلا تانکت مامآ

 اهريغو ةرهاقلا عراوش تارهاظملا تألمو « ٠ تماق دق ةيرصملا ةروثلا تناك دقف

 زيلجنالا قلطيو . . ماؤزلا توملا وأ ماتلا ءالحلاب بلاطتو « زيلجن إلا دض فتهت ندملا نم

 الب ىلتق موي لك مهنم طقسيف نيرهاظتملا ىلع ةشاشرلا مهعفادم نم صاصرلا
 . باسح

 ةيفص اهسأر ىلعو ةوسنلا ةرهاظم تماق ") ةداحجلا تارهاظملا هذه طسو ىفو

 نفتهو «لينلا رصق تانكث مامأ ةوسنلا عمجتو < 0 لولغز دعس ةجوز لولغز مناه

 «باجحلا نعلحخ «ةرهاظ تامدقم نودو «قباس ريبدتب . . مث . .لالتحالادصض

 تررحتو . .رانلا هيف نلعشأو «لورحتبلا هيلع نبكسو «ضرألا ىف هب نيقلأو
 . 0!!! !ةأرملا

 . . قطنملا نم اهولخو ةيحرسملل نآلا ناسنإلا بجعيو

 ةبلاطملاو ‹ىزيلجن إلا لالتحالا دوجو ىلع جاجعتحالل ةمثاقلا ةرهاظملا ةقالع امف

 ! ؟ هيف رانلا لاعشإو باجحلا علخبب اذه ةقالع ام . . رصم نع ءالجلاب

 فسعلا باب نم ةملسملا ةيرصملا ةآرملا ىلع باجحلا اوضرف نيذلا مه زيلجنإلا له

 ىف نعلخيو «رصم ىف زيلجنإلا دوجو ىلع نهجاجتحا نلعي ةوسنلا ءاجف «ملظلاو

 ! ؟باجحلا نم زيلجخاإلا نهيلع هضرف ام هتاذ تقولا

 ةلماك انرق رشع ةثالث ىلع ديزي ام باجحل ا ةأرملا اوسبلأ نيذلا مه زيلجنإلا ناك له

 )١( ةيلات ةرقف ىف ةيرصملا ةروثلا نع ثدحيتنس .

 . دعب اميف هنع ثدحتنس ىذلا فارحنالا اهباش نإو ةداج تناك (۲)

 ةقيرط ىلع لولغز دعس اهجوز مساب لولغز ةيفص تيمس اهنكلو . ىمهف ىفطصم ةيفص ىقيقحلا اهمسا (۳)
 نكلو . . بيرغتلا ةيلمعو ىركفلا وزغلاب ارئأت« نهجاوزأ ءامسأب تاجوزلا قاحلإ ىف نييبروألا

 ! هركنتست ملو كلذل نطفت مل ريهامجلا»

 هذهل «اديلخت» «ريرحتلا » ناديم ىمالسإللا اهباجح نم ةأرملا هيف تللحت ىدذلا ةيليعامسإلا ناديم ىمس )٤(

 ! ةميظعلا ىركذلا
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 . . قيحسل | نمزلا كلذ ذنم روفسلا «قح» ةأرملا اوبلس نيذلا مه اوناك وآ !؟كلذ لبق

 ! ؟مهيف ةياكنو ايدحت مههجو ىف باجحلا نيقليو ‹ مهملظ نم «نررحتي  مويلا نئجف

 !؟ةيحرسملا ىف قطنملا ام

 ! ةقيقحلا ىف قطنم ال

 ىلخملا ةقيرطلا وه «هيف قطنم ال ىذلا قطنملا اذه نأ انتملع ةيلاتلا براجتلا نكلو
 .مالسإالا ةبراحمل

 نوكي نأ ىغبني مالسإلا دض ميطحتلاو بيرختلا لامعأ نم لمعب موقي ىذلا نإ
 ! ميطحتلاو بيرختلا لامع «ةلوطبلا » لظ ىف ىرادعتل «الطب»

 نم مهريغ تارشعو . .اليب نب دمحأ . .رصانلا دبع لامج . . كروتاتآ لامك
 اونوكي نأ ىغبلي مهلك . . لئاسولا نم ةليسوب مالسإلا اوبراح نيذلا « لاطبألا١
 تفشكناو «مهئارو نم ةبعللا تفشكنا الإو «مالسإللا ةبراحمب مهمايق تقو «الاطبأ»
 . .دوهيلاو نييبيلصلا نم مالسإللا ءادعأل مهتلامع

 ‹«مهمالسإ نيبو كارتألا نيب ام عطقي نأ دارأو ءةفالخلاب حاطأ ىذلا كروتاتأ لامك
 باجحلا علخب رمأو ةينيتاللا فورحل اب ةيكرتلا ةغللا بتكو «ةيبرعلا ةغللاب ناذألا عنمف
 ةفئازلا ةيحرسملا تالوطبلا هل تعنص «الطب »ناك . .نيملسلا ءاملع نم اددع حبذو

 .مالسإلا برح ىف ىربكلا هتيرج ىفختو «نيملسملا ءامدب رطقت ىتلا هدي ىفختل
 مهب ليكنتلل أشنو ‹رصم ىف ةيمالسإإلا ةوعدلا ةداق حبذ ىذلا رصانلا دبع لامج

 ىف الإ « هلك ةيرشبلا خيرات ىف اهل ليثم ال ىشحولا بيذعتلا نم اناولأ رصم نوجس ىف
 ىغلأو . .مالسإلا ىلع ءاضقلل سلدنألا ىف نويبيلصلا اهماقأ ىتلا شيتفتلا مكاحم
 . .«ةأرملا ريرحتل » ةديدج تاعرج فاضأو . . رهزألا ءاغلإب مهو ةيعرشلا مكاحللا
 اهبكترا ىتلا ةلئاهلا ةيرجلا ءافحإل ةعنطصملا تالوطبلا هيلع تيفضأ . . الطب » ناك

 ةديعب ةيكارتشا ةروث ىلإ اهلوحيو «ةيمالسإلا ةروثلا قرسيل ءاج ىذلا اليب نب دمحأ
 نيح ةبيجع ةجحب باجحلا علخ ىلإ ةيرئازجلا ةأرملا اعد ىذلاو ءهل ةئوانم مالسألا نع
 ىتلا ىهاسنرف نأل ىضاملا ىف باجحلا علخ نع تعنتما دق ةيرئازجلا ةأرملا نإ : لاق
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 نم باجحلا علخب ةيرئازجلا ةأرملا بلاطأ ىنإف مويلا امأ ! كلذ ىلإ اهوعدت تناك
 هيلع تيفضأ ! «الطب » ناک -ةوعدلا كلت اعد نأ موي-اليب نب دمحأ !. . رئازجلا لجأ
 اذإ ىتح . . رئازحلا ىلإ اسنرف نم هجوتم وهو ةرئاطلا نم هفطخب ةعنطصملا ةلوطبلا

 . .١ .مالسإللا دض هلمعب موقيل هحارس قلطأ . . «ةلوطبلا » ةبعل . . ةبعللا تجصضن

 . ۱۹۱۹ ةنس ةرهاقلاب ةيليعامسأإلا ناديم ىف ةوسنلا ةرهاظم مهفن ءوضلا اذه ىلعو

 ام ىفختل « مالسإلا دض بيرختلا لامعأ نم لمع لك ىلع ىفضت ةلوطب نم دبال
 . ". . ریبدت نم هءارو

 ءاهدض نفتهي «لالتحالا ىوق مامأ نفقي نأ نم ربكأ ذغموي ةوسنلل ةلوطب ىأو
 1. . صاصرلل نهرودص نحتفيو

 :ةرهاظملا هذه نأش ىف ميهاربإ ظفاح لوقي

 هنهعمج بقرأ تحرو نججتحي ىناوغلا جرح

 ةهثهراعش بايشلا دوس نم أذدخت نهباذإف

 هتجدلا طسو ىف نعطسي بكاوك لثم نعلطف

 هنهدصقدعس رادو قيرطلا نزتجي نذحأو

 هله روعش نبأ دقو راقولا فنك ىف نيش

 هئعألا ةقلطم ليحخلاو لبقم شيجباذإو

 هنسألاو مراوصلاو قدانبلاو عفادملااذإو

 وعدت ىتلا ىه ىبيلصلا رامعتسالا ىوق نأٻ حرص نيح - هنم دصق الب ۔ ةقيقحلا نع عانقلا اليب نب فشك انه )١(

 | باجحلا علخو روفسلا ىلإ
 انسلو . هيلإ وعدي ذحأو مالسإلا ىلإ داع دق ضرألا نم ىفنو مكحلا نع لزع نيح - هسبحم ىف -هنإ لاقي (۲)

 .مالسإال احیرص ائوانم ناک هناطلس ةرتف یف هنکلو . یدهلا سانلل هرکن

 تايرجم نکلو ‹ هقارحإو ةرهاظملا ءانثأ ىف باجحلا علح ىف ريبدتلا بحاص وه نم طبضلاب ىردن انسل (۳)

 ‹قيرطلا ىف ىضملا ىلع هعجش ىذلا « نيمآ مساقل ميمحلا قيدصلا -لولغز دعس نآ ىلع لدت رومألا

 یف دعس رود نع مالکلا یتأیسو .اهسأر یلع هتجوز عضیو ‹تاوطخلا كلت كرابي ناک  هتیامحب هدعوو

 . مالسإلا نع ةدعتبم ةينطو ةروث ىلإ ةيمالسإ ةروث نم ةروثلا ليوحت
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 هنهلوح اقاطن ثبرضدقناسرفلاو ليخلاو

 هنهحالس رامهنلا كاذ ىف ناحيرلاو درولاو

 هنجألا اهل بيشت تاعاس ناش يحجلا نحاطتف

 م نهل سيل ناوسنلاو ناوسنلا عضعضشتف

 هنهروصق وحن لمشلا تاتتشم نمزهنا مث

 !باجحلا طقس . . ةيودملا ةلوطبلا لظ ىف . . ايجيردتو

 نأ «كلذ دعب ىرحخألا ندملا ىف مث ءالوأ ةمصاعلا ىف ةفولأملا رظانم لا نم حبصأو
 ةيلمع ىف ىمظعلا ةادألا تناكو ‹تارفاس تالبلاو ٠ تابجحتم تاهمألا یرت
 . ىرخأ ةهج نم ةفاحصلاو ‹ةهج نم ميلعتلا ىه هذه ليوحتلا

 مث الوأ ىئادتبالا ىوتسملا ىلع . . ررقت ىتح ةليوط ةكرعم ىضتقا دقف ميلعتلا امأف
 .ةيعماجلا ةلحرملا ىف مث ىوناثلا ىوتسملا

 عمتجملا دوسي ناك ىذلا ىلهاجلا عضولا نم ىمظع ةدئاف مالسإلا ءادعأ دافتساو
 ةلاظلا عاضوألا ىلع افينع اقد اوقدو «ةيضق اهوراثأف ءاهميلعتو ةأرملا هاجت ىمالسإللا

 . نوديريام ىلإ اهنم اوذفنيل

 . خيراتلا ىطحخ حباتن نحن امغنإ ٠ تايلوئسملا ديدحت لاجم ىف نآلا انسلو

 امك اهميلعت اوعنم نيح ةأرملل نيب ملظو نيب ًأطحخ ىلع نوملسملا ناك دقف الإو
 اهمرك ىذلا رمألا تاذ ىف اهورقحو اهوناهآ نيحو ءاهوملعي نأ ةا هللا لوسر مهرمأ
 . لايجألا ةئشدتو ةمومألا وهو ءاهعفرو هب هللا

 یل رکشا نآ «نیماع یف هلاصفو نهو ىلع انهو همآ هتلمح « هیدلاوب ناسنإلا انیصوو #

 . " #ريصملا ىلإ ‹ كيدلاولو

 : لاق .كمأ : لاق ؟نم مث لاق . كمأ : لاق ؟ىتباحص نسحب سانلا ىلوأ نم »

 . "«كوبأ : لاق ؟ نم مث : لاق . كمآ : لاق ؟ نم مث

 ملظلا عفر ىقيقحلا مهمه نكي مل مهتوعد اوقلطيل عضولا اذه اولغتسا نيذلا نكلو

 . ١٤[ 1 نامقل ةروس (۲) . ةوق ىأ ةنم )١(
 . هيلع قفتم (۳)
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 ىف ةجربتم ةنتف ةأرملا جارخإو ءمالسإلا ميطحت وه لوألا مهدئار ناك امنإ «ةآرملا نع
 اميف عمتجملا تمع ىتلا ةيقلخلا ىضوفلا نكت ملو . . ىمالسإلا عمتجملا داسفإل قيرطلا
 ثمدق ام ىلع مدنلاب مهرعشي مهبناج نم ارکنتسم ائیش الو مهل ةئجافم دعب

 نورياوناك دقو «مهيلإ ةبسنلاب ابوغرمو اعقوتمو ابوسحم ائيش تناك لب . . مهيدي
 نيح ملسملا عمتجملا ىف رمألا هيلإ لوشي ام نوفرحعيو « مهنيعآ مامآ ةلثام برخلا ةبرجت
 . . تاوطخلا تاذ ىلع ريسيو «ةهجولا تاذ هجتي

 . . صالخإب ةوعدلا نوفقلتي نيلفغتسم نيعودخم دوجو لاحلا ةعيبطب اذه ىفني الو
 نولغتسي «نيطايشلل ةنيعم تاودأ -مهتلفغب مهو !ةلفغلا ىفني ال صالحخإ] هنكلو
 «مهنوعبتيف ريخ ىلع مهنأ نظتف مهصالخإ ىرت سانلا نأل « مهتوعد ةيوقتل مهفقوم
 !نيطايشلا دار ام متيف

 ديريو « هلوسرو هللا ديري ىذلا < صلخللا حلصملل ثلاث ليدب كانه ناك دقو

 -ةوعدلا وهو ‹« نيمولظملا نع ملظلا عفرو ‹فرحنملا عمتجملا ىف عاضوألا حيحصت
 . اهيلع نوكي نأ ىغبلي ىتلا ةحيحصلا هتروص ىلإ ىمالسإلا عمتجملا ةداعإل - داهجلاو
 لظو .ثلاشلا ليدبلا كلذ ىلإ عدي مل ذعموي نيمئاقلا «نيحلصلملا » نم ًادحأ نكلو
 امإو « ةملاظلا ةدماجلا ةفلختملا ةئيسلا عاضوألا ىلع ءاقبإلا امإ وه امئاد ضورعملا رايخلا
 رضحتلاو مدقتلا لجأ نم ابروأ ىلإ هاجتالاو ‹هنم خالسنالاو هذبنو مالسإلا وحم

 ءهللا دنع رودقملا اهدعوم ىف ثلاثلا ليدبلا ىلإ ةوعدلا تءاج نيح هنإ لب . . ىقرلاو
 ةضراعملاو فينعلا ضارعإلا تدجوو «ماكحلا نم ليكنتلاو داهطضالا عشبأ تدجو
 تميقأ ىتلا «حالصإلا » تاكرحل ىقيقحلا هاجتالا نع فشكي امن « «!نيحلصملا » نم
 ميطحتوه ناک امردقب ءاقح حالصإلا نكي مل اهفده نأو «ىمالسإلا عمتجملا ىف
 !نوكيام كلذ دعب نكيلو . .الوآ مالسإلا

 ! «سرادملا تانب » قيرط نع ايجيردت باجحلا طقس
 ميلعت ىلع لمعلا ةرورض مالسإلا دض اهتاططخم ىف ةيريشبتلا تارقؤملا ررفت مل وأ

 ! ؟اهريرحتو ةملسملا ةأرملا

 الوبقم نكي مل لب « سرادملا تانب عباط وه كتهتلاو جربتلا نكي مل رمألا آدبم ىفو
 ! سرادملا ىف الص

 ‹ حمسي ناك تقولا كلذ ىف عمتجملا الف ! لاحلا ةعيبطب ةحضاو كلذ ىف ةمكحلاو
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 انيمق ناك لب ‹« اهذيفنت نم نكي ناك ىلوألا ةظحللا ذدم ةلماك ةطالا فشك الو

 ! اهدهم ىف اهيلع ءاضقلاب
 ‹ ةظحل لوأ نمو ةدحاو ةعفد ملسملا عمتجملا ديلاقت نع سرادملا تانب تجرح ول

 ! ؟ ملعتتل ةسردملا ىلإ هتنب لسري نأ رومألا ءايلوأ نم دحأ لبقي نأ نكي ناك له

 مهتانب لاسرإب اوحمسي ىتح « امامت رومألا ءايلوأ ةنأمط نم دبال اغنإ ! عبطلاب الك

 ىطب » : اهلك ليوحتلا ةيلمع ىف عبتملا بولسألا ىلع ةطخلا نكتلو . سرادملا ىلإ
 ! « كوكشلا ةراثإلل اعدم ١ ! « لوحعغملا ديكآ هنكلو

 . . جیردتلاب

 ةطيرش امهطبرت ناتريفض فلخلا نم ىلدتتو . . ةعبقب ىطغم رمألاأدبم ىف رعشلا
 .. رفاس هجولاو ! ةعبقلا هيفخشتف سأرلا امأ ناتفوشكم ناتريفضلا . شامقلا نم
 ! ساب ال ! یخآ ای تاریغص . . نکلو . . معن

 تاوطخلا لك ترم امك ! ةياهنلا ىف رم هنكلو . . ةلوهسب ةقيقحلا ىف رمألا رمي ملو
 كتهتلاو ىطاوشلا ىلع ىرعلاو نيعارذلاو نيقاسلاو رهظلاو ردصلا فشك ىتح ةيلاتلا

 . تاقرطلا ىف

 ! ؟ رم فیک

 عمتجملا داسفإل ةيناطيش دوهج كانه تناك « معن . . كش الو هتالالد رمألااذهل نإ
 ‹ لوقلارمامك ىمالسإلا عمتجملا ةيقب ىلإ هنم داسفلا ريدصتل ٠ تاذلاب یرصملا

 . . حرسمو امنيسو ةعاذإو ةفاحص نم ةنكمملا لئاسولا لك دوهجلا هذه ىف تكراشو

 ام ريسفتل هلك كلذ ىفكي له نكلو . . ةلاعف لئاسولاو افينع زيكرتلا ناكو « خلإ
 ۱ ؟ ٿدح

 « ةظحللا هذه ىتح ةمدختسم لازت ام لئاسولا هذه لك نإ : لوقن كلذ نايبل

 لالخ ىف لئاسولا هذه تثدحأ دقو « كش نود اماع نيسمح لبق ناك اغ دشأ فنعبو

 . تالقتعل او نوجسل | هلجأ

 ! ؟ قرفلاامف

 ! ؟ ديلاقت مأ ةديقع طقس ىذلا باجحلا ناك له : لأسن ىرخأ ةرابعب
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 ! ؟ دیلاقت تناک ما یقیقح ینایإ دیصر تاذ تناک له . . تطقس یتلا قالخألاو

 ٠ ةديقعلل راث له . . نههوجو نع « سرادملا تانب » تفشك موي راث ىذلا لجرلاو

 ! ؟ ديلاقتلل راث مأ

 نم ةعبان هتروث تناك له . . لمعتل عراشلا ىلإ ةأرملا تلزن موي راث ىذلا لجرلاو

 ٠ كرحملا ىه لجرلا « ةيهجنع » تناك مأ ‹ ةينيد ريغ وا ةينيد « ةيقيقح ةديقع

 ؟ ةروثلا ىلإ عفادلا ىه اهيلع ةظفاحملاو

 . ميطحتلا تاودأ نم هيلع طلس امهم . . طقس ال هنإف ةديقع باجحلا نوكي نيح

 ولو  طقست نآ لهسلا نم سيلف « ىقيقح ىناھإ دیصر تاذ قالحألا نوکت نیحو

 . . ديدم نمزو ةديدش ةمواقم دعب الإ .داسفأإلا لماوع اهيلع تطلس

 طوقسلل ةضرع ىهف . . ةغرافلا ةيهجنعلا امأو . . حورلا نم ةيواخلا ديلاقلا امأ

 هلمحت ام لكب ايناطيش ناك لب « لعفلاب افينع طغضلا ناك دقو « طغضلا اهيلع دتشا اذإ

 ! ناعم نم ةملكلا
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 ىذلا وحنلا ىلع قيرطلا ىف نرسيو نههوجو نع نفشكي سرادملا تانب تأدب
 ىفو « نيمدقلا ىلإ لصتو اعيمج نيعارذلا ىطغت ةليوط سبالم ىف نكلو « هانفصو

 . . ةلماك « ةماقتسا » و رهاظ بدأ

 ! ؟ كلذ ريغ نكلي نك لهو
 رظن ىف طقست ! عيضت ۔ةرسيوأ ةنمي  طقف تفتلت نأ اهناطيش اهثدحي ىتلا ةاتفلا نإ

 !؟ ةرسيوأ ةني تفتلت رمألا أدبم ىف ىتلا نمف ! ربتعي نمل ةربع نوكتو « عمتجللا

 ! ديدشلا طابضنالاو لماكلا بدألا وه اغإ

 . . (ةينسلا ةسردم) . . ةرهاقلا ىف تانبلل ةيوناث ةسردم لوأ تحتتفا نيحو

 ىخبني اذكهف ! تمزتلادح ىلإ ةظفاحملا ىف « ةمق ١ تناكو . . ةيزيلجنا اهترظان تناك

 ضرألا ىف تابشلا ةوطخلا هذهل بتكي ىتح !! رمألا أدبم ىف رومألا نوكت نأ

 ةظحل لوأ نم روتسملا فشك ول امأ ! ةديدج قافآ ىلإ دعب اميف اهدم نكيو «نيكمتلاو

 !نارسخلاب هلك ططخعملا ءوبيو < ةيوناثلا ةسردملا ةدحاو ةاتف لحدت نلف
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 دوجو رذعتل ةيبرعلا ةغللا سردم ادعاميف « ةصلاخ ةيوسن سيردتلا ةئيه تناك
 ‹ نسلا ىف نيمدقتملا لاجرلا نم راتخي ناك هنكلو .ذثموي ةيبرعلا ةخلل تاسردم

 نرعشيو «هتانب ىعري بأ لعفلاب وهف «ىوقتلاو حالصلاب اقح مهل دوهشملا «نيجوزتملا
 . ريقوتلاو مارتحالا هل مدقتف «روقولا اهيبآ وحن ةاتفلا هب رعشت اب هوحن

 اهلك ةسردملا نع لزعنم وهو ءةسردملا بتاك الإ رخأ لجر اهلك ةسردملا ىف سيلو

 «ةسردملل ةيباسحلاو ةيباتكلا رومألاب مايقلاو « رومألا ءايلوأ ةلباقل صاخ بتحكم ىف
 اذإ «!معاي » تانبلا هل لوقترمعلا ىف مدقتم روقو لجر كلذك وهو «بابلا سراحو
 !مالكلا هل نهجو نآ قالطإلا ىلع ثدح

 نهتویب ىلإ ندعیو « رئاتسلاب ةاطغم تابرع ىف ةسردملا ىلإ نرضحي تايتفلا تناكو

 ىتأيف «ةبرعلا تاقفن اولمحتي نأ نوديري ال ةاتفلا لهأ ناك نإ امأف . ةليسولا سفنب
 ال ىكل « ىسردملا مويلا ةياهن ىف اهملستيو احابص ةسردملا ىلإ اهملسي اهرمآ ىلو اهعم
 . قيرطلا ىف اهدحو ریست اهکرتی

 !؟ كلذ نم رثكأ ءابآلا ديري ىش ىأ

 ةيزيلجنإ !نهرومآ ءايلوأ نم تانبلا بيدأت ىف دشأ ىهل «ةرظانلا ةرضح ١ نإ لب
 ! . .ةيبرتلا ىف نكلو ‹مهيف ءاشت ام لق !ةيبرتلا ىف نومزاح زيلجنإلا ! ىحآاي

 اهنكلو . . دعباميف داري رمأل ةقيقحلا ىف ةيلاجر تانبلا سرادم ىف جهانملا تناكو
 اهنكلو ‹نينبلل ةيوناشلا سرادملا ىف ةررقملا جهانملا سفن سردت ةاتفلاف . .ةاطغم دعب
 نأب ماهيإلل كلذو . .ءشنلا ةياعرو ىلزنملا ريبدتلاك «ةيوسن » داوم اهبناج ىلإ سردت
 ذإ .اهرظتنت ىتلا ةرسألا ةايحل ةاتفلا دادعإ وه سرادملا هذه ىف ميلعتلا نم دوصقملا
 ةيوناشلا ةساردلا نأ ةيئادعبالا ةلحرملا دعب تانبلا ميلعت ىف ةضراعملا طقن دشأ تناک
 تقلخ ىذلا تيبلا وج نع اهدعبتو ۔ جاوزلا نس ىف ىهو - جاوزلا نع ةاتفلا لطعتس

 . . هيف اهتايح ةيقب ىضقتس ىذلاو « هل
 نس ءاجرإب ةبلاطملاب «ةيضقلا » باحصأ ههجاو دقف جاوزلا نع ةاتفلا ليطعت امأف

 نييزت ةلواحمو (كلذب عيرشت ردصو ) ةرشع ةسداسلا نس لبق جاوزلا ميرحتو «جاوزلا

 «ةرشع ةسداسلا دنع أل دعب اميف اعقاو ارمأ راص یتح «ججحلا فلتخم ريخأتلا اذه

 !نايحألا ضعب ىف اهدعب امو نيئالثلا دنع لب

 ةرثانتملا سوردلا كلتب ةيضقلا باحصأ ههجاو دقف تيبلا وج نع تنبلا داعبإ ًامأو
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 ‹ تانبلل ةيوناغثلا ةساردلا تاونس دازت اهلباقم ىفو «ءشنلا ةياعرو ىلزنملا ريبدتلا ىف

 دعب اعقاو ارمأ تانبلل ىوناثلا ميلعتلا راصو «نيضراعملا ةروث تأده اذإ ىتح

 ىتح « لءاضتت ةيوسنلا سوردلا هذه تذحخأ« لبق نم تناك ىتلا ةدينعلا ةضراعملا

 تيغلآو . . تانبلا سرادم ىف اصلاح ايلاجر جهنملا حبصأو « رمألا ةياهن ىف تيحم
 ىتلا جهانملا تاذ ىلع تاونس سمح دعب جر ختت ةاتفلا تحبصأو «ةسداسلا ةنسلا
 ! ةعماجل ا ىلإ لوخدلا ةيضق . . ةديدج ةيضق ةاتفلل حبصتل . . ىتفلا اهيلع جرختي

 ! خيراتلا ىطح قبسن ال . . نکلو
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 نم اهريغ یف مث ةيردنکس الا ىف مث ةرهاقلا ىف ةيوناثلا تانبلا سرادم تددعت

 لحخاد ىف مراصلا «ماظنلا» الإ اهمهي دعي ملف ةيزيلجنإلا ةرظانلا ةضبق دق تفحو . . ندملا

 اهدعب تءاجو . لبق نم تناك امك امامتها اهريعت دعت ملف تانبلا «قالخأ» امأ . ةسردملا

 . . قالخألا اياضقب امامتها لقأو « ماظنلا ةيحان نم اطابضنا لقأ « تايرصم تارظان

 تانبلا سرادم ىلع لابقإلا رثكو ‹بيترلا اهريس نمزلا نم ةرتف رومألا تراسو
 ققحتو «جهنملا تاذ ىلع ريست ةيلهأ سرادم اهبناج ىلإ تماقف « نهب تقاض یتح

 باهذلا ىف نهنوبحصي اودوعي ملف مهتاب ىلع مويلا سانلا نأمطاو . . فادهألا تاذ
 . .ءىجتو اهدحو تاقرطلا ىف بهذت تانبلا جاوفأ تحبصأو . . بايإلاو

 !؟دودحملا قاطنلا اذه لحاد ىف رومألا رمتست نأ نكي ناك له . . نكلو

 دیلاقت ىلع نوجرخی  !(ءیرج 1 یتفو (ةئيرج ) ةاتف عمتجم لك یف امئاد دج وی

 . .اهنم نوللحتيو عمتجلملا

 عني ىذلا «ىروفلا عدرلا وه ءالؤه بيصن نوكي ةكسامشللا تاعمتجملا ىفو

 الف ةككفملا تاعمتجملا ىف امأ . اهرمأ لحفتسي نأ لبق ةموثرحلا ىلع ىضقيو «ىودعلا

 ةموثرحجلا لظتف ءاهرثآ ىتؤت ىتلا ةمساحلا ةوقلاب ثدحي ال وأ «بولطملا عدرلا ثدحي

 اهيف زئافلا نوكي ! «ةثيرج نويع وبأ » ناوئعب ةقباسم (! فحصلا اهترشنو ) ةيردنكسإلا ىطاوش ىف تميقأ (1)
 ! ابدأو ءايح مهلقأو نابشلا حقوأ وه
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 تجرخأ ةمآ ريخ متنك » : ىلاعت هلوقب سانلل تجرحأ ةمأ ريخ هللا حدم كلذل

 . ' « هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سانلل

 ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل :  ىلاعت هلوقب سانلل تجرحخأ ةمأ رش نعلو
 .هولعف رکنم نع نوهانتپ ال اوناک .نودتعی اوناکو اوصع امج كلذ ءميرم نبا یسیعو دواد ناسل

 . ' «نولعفي اوناکام سشبل

 ‹حورلا نم ةيواحخ « ديلاقت » ىلإ قالخألاو ميقلا اهيف لوحعت ىتلا تاعمتجملا ىفو
 لتقي ىذلا مساحلا عدرلا ثدحي ال نکلو ‹جاجتحالا تدحیو راکنإلا ثدحي

 ةديكأ اهنكلو ةئيطب ىطخ ىف رششنت مث «ىقبتف «لحفتست نأ لبق ةموثرجلا

 ! لوعفملا

 نرقلا ىف ىبيلصلا ىركفلا وزغلا مامأ ىرصملا عمتجملا ىف ثدح ىذلا وه اذهو

 اياقبو ميق اياقب كانه تناك : .هلك ىمالسأإإلا عمتجملا ىفو ‹«ىرجهلا رشع عبارلا

 وزغلا مامأ اليوط دمصت نأ عطتست ملف ‹ حورلا نم ةيواخ ديلاقت تناك اهنكلو . . نيد

 نم «ررحتلا و مدقتلاو ةراضحلاو ىقرلا مساب سانلل داسفلا نيزي ىذلا «حساكلا

 . دومجلا نم ررحتلاو ةيعجرلا

 ظافلأب «ءیرحلا ١ ىتفلا اهيلإ یقلي نیح اهسأرب تفلت «ةئيرج » ةاتف لوأ تأدب

 . . فوشكملا وأ روتسملا لزغلا

 ةدساف ةاتف ربتعتو ‹ ةتافتلالا هذه لجأ نم عمتجملا رظن ىف ةثيرحلا ةاتفلا طقستو

 ىلع لزغلا ظافلأب ىقلأ ىذلا ءىرجلا ىتفلا عدري الو !عدرت ال اهنكلو «قالحألا

 ىلع سانلا باصعأ دلبتتو . . كانه نمو انه نم حذومنلا رركتيف . . قيرطلا ةعراق

 ىف ةفولأم ةرهاظ «سرادملا تانب» (ةسكاعم » ةرهاظ حبصتو . .رركملا رظنملا

 حرفيو . .ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاب دحأ اهل كرحتيال «ىرصلملا عممتجللا
 !نيطايشلا

 1 سرادملا تان سہالم ريعتت ادیور ادیورو

 )١( ]نارمع لآ ةروس 1١٠١[ . ) )۲]ةدئاملا ةروس ۷4-۷۸ [ .
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 اذامف «ةليرملا » هتفشك ام ىطغي بروجلا 1؟ عنام كانه له . . اليلق « ةليرملا » رصقت

 ! ؟ ثدحب

 اهيأ اهوكبحت ال ! «ليذلا » رصق وأ اليلق مامكألا ترصق اذإ ايندلا برخت له !؟ثدحي
 ! نوتمزتملا

 وأ ىرخأ تارتميتنس ةعضب مامكألا رصقتف «روركملا رظنملا ىلع باصعألا دلبتتو
 ! رادقملا سفنب هرتسب هللا رمأ ام ةأرملا نم فشكنيو . . بروحلا رصقي وأ « ليذلا رصقي

 اذام ! روبثلاو ليولاب نودانتو قالخألا نوركذت نوئتفت ! نوتمزتملا اهيأ مكل فأ

 تماد ام (!1) بلقلا اهلحم ميقلاو . . (!!) ميق قالخألا ؟ نودماجل ا اهيأ رتميتنسلاب
 !قيرطلا ىف ةيراع تراس ولو دسفت نلف اهسفن لحخاد ىف ميقلاب «ةعنتقم ١ ةاتفلا

 سرادملا تانب نم ءاوس ‹ تارصقم تارساح ‹ عراوشلا ىف تايتفلا 2 ر ناتو

 نرص ىتاوللا ةريخألا سرادملا تاجيرخ نم وأ «تاملعملا سرادموأ ةيوناشلا
 دنع . . نهجئاوح ىلع اهنم قافنأإلا نعطتسي ةصاخ بتاور نهل تراصو «تاملعم

 ضرع ىف صصختت ةيوسن ةفاحص كانه حبصتو . . روهظلا ىف «تادوملا » ًادبت كلذ
 حئاصنلا مدقي «ةأرملا نكر » ىمسي ةماعلا فحصلاو تالجملا ىف نكر وأ «تادوملا»

 . . «تادوملا » مدقيو

 !نازتالا ةياغ ىفو «ةفعلا » ةياغ ىف ًادبتف حئاصنلا امأف

 | ؟نيزتتو هل لمجتتو اهجوز ىلإ ةآرملا ببحتت نأ مالسإلا هركي لهو

 لك حضوت ىتلا ةروصملا ةفاحصلا نمز ىف اننأل ! ةروصم ةحيصنلا مدقن طقف نحل

 ةأرملا « ريرحتل »اديهمت !«مامألا » ىلإ ىرحخأ ةوطح مدقتن ةوطنللا هذه رقتست نيحو

 ! ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا دويق نم رحآ ديق نم

 نآلا نكنلف ءهتمهم تهتناو . .(للحملا » وه ىلوألا ةلحرملا ىف جوزلا ناك دقل
 !ءاح رص
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 !؟ لجرلا هابتنا نیبذبع فیک
 !؟ اهیف اذامو ! معن

 نيزتت الأ !؟جوزلا نع ثحبت ىتلا ةاتفلا لعفت اذامو !؟ ةجوزتملا ةأرملا الإ نيزتت الأ

 ! ؟«لالحلا نبا » اهکابش یف عقیل

 . . نيزتلا نم اديزمف « لالحلا نبا » عقي مل نإف

 فشكي اذهو «رهظلا نتافم » فشكي اذهو «ردصلا نتافم » فشكي ناتسف اذه

 . “! «نيقاسلا نتافما

 ‹ هئازجأ عیمجب هلک مسجلا نتافم فشکت یتح ‹روطتتو ةيلاعلا «ةدوملا » روطتتو

 بصض رحج ارلخد نإ ىتح ) . . عارذب اعارذو ربشب اربش ةيرصملا ةفاحصلا اهعبتتو

 ۰ (!(هومتلحخد

 لب ول ډل

 . ةعماحللأ رود ءاجو

 متنكو !ةيئادتبالا ةلحرملا ىف ىتح ةأرملا ميلعت ىف نوضراعت نوتمزتملا اهيأ متنك

 مكادحتت مويلاو . . ميلعتلا ىلع ةردقلا اهيدل تسيلو « تيبلل الإ حلصت ال اهنإ نولوقت

 ء" ىتفلا اهيلع ملعتي ىتلا جهانملا تاذ ىلع تملعت دق ىذ ىهاه ! ةملعحملا ةاتفلا

 نم ریٹک یف هيلع تقوفت لب «بسحف هب قحلت مل یهو . وناخا ةحرلا ى تس صو
 . “!نايحألا

 !نويعجرلا اهي نولئاق متنأ اذامف . . ةعماجلا لحدت نأ اهقح نم راص نآلاو

 انكر صصخت ىتلا تالجملا ىف «ةأرملا نكر» ىفو «ةدوملا » تالجم ىف اهصتب تدرو تارابعلا هذه (1)

 ,ةأرملل

 بض رحج ارلخد نإ یتح « عارذب اعارذو ربشب اربش مكلبق نم ننس نعبتعل : ةا هللا لوسر لاق (۲)

 . ناخيشلا هجرحخأ ١ ىراصنلاو دوهيلا : لاق ؟ هللا لوسراپ نم اولاق .هومتلحد

 ىتلا ‹« نيسنجلا نيب ؟ةاواسملا » ةيضقل هجو كانه حبصيل ‹«نايتفلا جهنم ىلع ةاتفلا ميلعت ٤ةمكح ١ ىه هذه (۳)

 اةماوق » ءاغلإ ىه ةمكح اهنع لقت ال ىرحخأ ةمكح كانهو !داسفلا «قح- ١ ىف ةاواسملا ىلإ ةياهنلا ىف لصت

 ! ميلعتلا عون ىف «ايواستي ١ نأ دعب لقألا ىلع اهساسأ ةلخلخ وأ ةأرملا ىلع لجرلا

 امنيب « باحصألا ةقفرو ىهقملاو ىدانلاو عراشلاب نولغشني دالوألا نأل لعفلاب ثدحي قوفتلا اذه ناك (۲)

 . لجرلا ىدحتل ةأرملا زفحت ىتلا ىدحتلا حور نع الضف «سوردلا ةعجارمل تاغرفتم تويبلا ىف تانبلا
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 نم ابروأ ىف تماق ىتلا كلتك نيضراعملاو نيعفادملا نيب ةليوط ةكرعم ترادو
 . “. . لبق

 .ملاعلا دالب لك ىف ةدحاو اهتيضق ةأرملا نإ ! رودلا سفن هنإ : نوعفادملا لاقو
 تلصو ىتلا ةجيتنلا ىه .ةدحاو ةياهنلا ىف اهتجيتنو . تاوطالا سفن ىف ريستسو
 تاذ اهيف ةأرملل تضاخو «رثكأ وأ نمزلا نم نرقب هلك ملاعلا تقبس ىتلا ءابروأ اهيلإ
 . ةياهنلا ىف ةرصتنم اهنم تجرحو «ةكرحملا

 . ضرألا دالب نم ريثك ىف اعقاو ًارمأ نوعفادملا هلوقي ىذلا ناك رمألا رهاظ ىفو
 . . رومأ نع نيلفاغ اوناک مهنکلو

 ببسب ضرألا لك ىف ادحاو الكش ذحخأت مل ةيضقلا نأ نع الوأ نيلفاغ اوناك
 اهباسحل ةيضقلا ريدت ىتلا ةيلاعلا ةزهجألا نأل نكلو ءاومهوت امك ةصاخلا اهتعيبط
 . “" هديرت رمأل ةروصلا هذه ذحخأت اهتلعج دق صاخل ا

 ! ةيبروألا (اهتحخأ » ةيضق ىه تسيل ةملسملا ةآرملا ةيضق نأ نع ايناث نيلفاغ اوناكو
 اهل تراص دق -ةكرشملا ىحخاؤت ال ةملسملا نأل ةقيقحلا ىف ةوحأ الو - ةيبروألا «اهتحأف»

 ‹مهسفنأال رشبلا هيف عرشي اغإ «هيلع ريسي ىنابر جهنم اهعمتجمل سيل هنأل ةيضق

 فرع وأ -عيرشت نم كانه ملظلا عقو دقو . مهريغ نوملظيو مهسفنأ نوملظيف
 ىتح هيف اوراس الح ۔ ةقيقحلا ىف نيطايشلا مهل راتخا وأ -اوراتخا مث «رشبلا هعضو

 لجرلا ءاقشو « عمتجملا للحتو «ةرسألا ككفت نم «لابخلا ىلإ ةياهنلا ىف مهلصوأ
 ضارمألاو «ذوذشلا راشتناو « ثادحألا حونجو <« لافطألا درشتو ءامهيلك ةأرملاو

 . ةيرحلاو تاردخىملاو رمخلاو راحتنالاو نونحلاو قلقلاو ةيبصعلاو ةيسفنلا

 ىذلا ىنابرلا جهنملا ةفلاخم نم اهيلع عقو دق ملظلا نأ اهتيضقف ةملسملا ةأرملا امأ
 فارع ىلإ تاذلاب ةطقنلا هذه ىف دتراو « المع هب مزتلي ملو ةديقع اهعمتجم هب مزتلا

 . ةدسافلا ةيلهاحلا

 . بابسألا فالتحخال فلتخي جالعلا نكلو « اهباشتم وأ ادحاو ملظلا نوكي دقو

 مازتلالاو حيحصلا ىنابرلا جهنملا ىلإ عوجرلا وه ةملسملا ةآرملل بسنلاب ةيضقلا جالاعف

 )١( ةرصاعم ةيركف بهاأذم » باثك ىف ةكرعملا هله نع تثدحت .

 ) )۲لصف تثش نإ عجار ١ ةرصاحعم ةيركف بهاذم » باتك نم «ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود « .



 ىف ةيضقلا اهيف تراس ىتلا تاوطخلا عابتا وه هجالع سيلو . المعو ةديقع هب

 . . لازتامو طبخت ىلإ طبخت نم تجرخف «برخلا

 ابروأ هب تنمآ ولو «ةيرشبلا تالكشم لكل جالعلا وه ىنابرلا جهنملا نإ ةقيقحو
 مه-هوذفني نأ ضورفملا وأ - لعفلاب هنوذفني نيذلا نكلو . اهتالکشم لک تلح هتذفنو

 ىه «نيحلصملا  ةمهم نإف هنعاوداح اذإف-نوملسملا ىأ-_العف هب اومزتلا نيذلا

 مهلکاشم لحنتف عقاولا ملاع ىف هوقبطيل هيلإ ةدوعلا ىلإ مهتوعدو هپ مهریکذت

 تراس ىتلا تاوطالا تاذ یف ةملسملا ةآرملا ريسو ءابروأ عابتا امأ .مهلاح حلصنيو
 اهب لصيسو ««اهتخأ » ةلكشم لحي مل امك ءاهتلكشم لحي نلف ةيبروألا «اهتخأ » اهيف

 . لبق نم «اهتحخأ»

 دحأ ذئموي مهو « هلك كلذ نم ائيش نوهقفي اونوكي مل ذئموي نيعفادملا نكلو

 لالحنا ىلإ ىدؤيس «ةيضقلا » هيف ريست ىذلا قيرطلا نأ اديج ملعي قيرف : نيقيرف
 هنأل ادهاج هيلا یعسیو كلذ ديري وهو ءابروأ ىف ثدح امك هككفتو عمتجملا قالخأ

 . )١ «اونمآ نیذلا یف ةشح افلا عيشت نأ نوبحي نيذلا # نم

 نظيو «برغلا هاري ام الإ ىري ال «برغلل دبعتسم هنأل لفغتسم عودخم رخآ قیرفو
 ! باوص یلع امئاد هدیس نأ - هتیدوبعو هتلفغ یف -

 ةمدحخو «( ىمالسإلا عمتجملا ىف ةيبيلصلا ةمدخل نارخسم اعم كاذو اذهو
 . " كلذك ةيملاعلا ةيدوهيلا

 «اهتلاسر ١ ىدؤتل ةعماجلا ةاتفلا لخدت نأ مزلتست «ةأرملا ةيضق » نإ كاذو اذه لاقو
 !لمكألا هجولا ىلع

 ةأرملل ةبسللاب ةيضقلا ىه تسيل - ىعماجلا ريغ وأ ىعماحلا- ميلعتلا ةبضقو

 .اهيلع هضرفي لب هيلإ اهوعدي ىذلا وهو «ملعلا بلط نم مالسإلا اهعني نلف «ةملسلا

 ةروس] «ةرخآلاو ايندلا ىف ميلأ باذع مهل اونمآ نيذلا ىف ةشحافلا عيشت نأ نوبحي نيذلا نإ : یلاعت لاق (۱)

 . ]11۹ : رونلا

 . ةيتاذلا هتيبيلصب اعوفدم ىبيلصلا ططخملا ذيفنت ىف كراشي وهف ىسوم ةمالسك ايبيلص هتاذ وه نوكي نأ الإ (۲)
 اهنيب نم ةدع فادهأل «ىمالسإلا عممتجىملاو ةيمالسإلا ةلودلا ميطحت ىف ةمخض ةكراشم ةيدوهيلل ناك (۳)

 . ةيمالسإلا ضرألا ىف ةيدوهيلا ةلودلا ءاشنإ
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 ىلع ظفاحت نأ : نينثا نيطرش _ هلك اهطاشن ىفو -اهميلعت ىفو طرتشي مالسإللا نكلو
 ىهو ءاهلجأ نم هللا اهقلخ ىتلا ىلوألا اهتفيظو ىلع ظفاحت نأو ءاهقالحأو اهنيد
 ىهو «اهلك اهتكرح كرحتت نيطرشلا نيذه دودح ىفو . لايجألا ةفشدتو ةرسألا ةياعر

 . نهيلع هللا ناورضر تاليلجلا تايباحصلا اهنع لس ةعساو دودح

 مهو لاحلا ةعيبطب كلذ نم ائيش نوديري اونوكي مل هنيطايشو برغلا دابع نكلو
 ! «اياضق » نم كلذ عبت امو ىعماجلا ميلعتلاب ةملسملا ةاتفلل نوبلاطي

 ىذ ئداب بيرختلل اوءاج اغنإ . . حالصإإلا نوختبي اوءاج ام مهنإف نيطايشلا امف
 . عذب

 ‹هريغ ةيؤر نوعيطتسي الو «هريغ نوري ال «دحاو قيرط الإ مهل سيلف دابعلا امأو
 هاجتا درجم نأ هسفن ةليخد ىف دقتعي لب «هل هديس هاري ام الإ یری ال دبعلاو .دیبع مهنآل

 ! روفخم ريغ مثإ وه ديسلا هاري ام ريغ ئش ىلإ هرکف

 ل ول ډک

 ةوسأ ةعماجلا لوخدب اهل حمسي نأ ةأرملا ةيضق نع نوعفادملا بلاطو «ةكرعملا تراد
 . هل ةاواسمو لجرلاب

 ‹اهتعيبط بساني ال هنأل ًالصأ ىعماجلا ميلعتلل حلصت ال ةاتفلا نإ نوضراعملا لاقو
 ‹تاونس ةدع هنع اهلطعيو جاوزلا نع اهلغشيس هنأ نع الضف ءاهتثونآ ىلع رثؤيسو

 ةلكشم كانهف هلك كلذ قوفو- ةيلصألا اهتمهم- تيبلاو ةرسألا نع اهفرصيسو

 . )دىلاقتلاو

 ‹ةداحلا تاماهتالا ناقيرفلا فذاقتو . ليلق ريغ نمزلا نم احدر ةكرعملا تقرختساو
 لخستيل ةينأتسم ةسارد قحتست  لقألا ىلع تناك ةكرعملا طسو ىف ةريثك قئاقح تعاضو

 . ةريصب ىلع رارقلا اهيف

 مهف . سردلاو فقوتلا ىلإ اهيف ةجاح ال ةيهتنم مهدنع ةلأسملاف نوعفادملا امآف

 ‹ هريمدتو ىمالسإلا عمتجملا بيرخت ىلإ - ىعو ريغب وأ مهنم ىعوب -اعفد نوعوفدم
 . ريمدتلا اذه ثادحإل تاذلاب (ةآرملا ةيضق » مادختسا ىلإ اعفد نوعوفدم لب

 ؟ نوقلطني قلطنم ىأ نمف نوضراعملا امأو

 ! ةصاخ ةيوسن ةعماج ةماقإ ىف دحأ ركفي مل (1)
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 لعفلاب مهمالك ىف رثك دقو . . ىمالسإ قلطنم نم نوقلطدي مهن رمألا رهاظ ناك
 ؟ مالسإللاب یقیقح یعو ىلع اوناک له نکلو . .دیلاقتلاو قالحألاو نيدلا ركذ

 مهسح ىف قمعأ ديلاقتلل مهصالخإ ناكو . . ةقيقحلا ىف اليئض هب مهيعو ناك دقل

 اهنع نوعفاديو اهيلع نوصرحي اوناك ىتلا ديلاقتلا نإ : لق وأ ! نيدلل صالحخإلا نم

 ! نيدلل صالح لاب
 اهيلإ تدترا ةيلهاج ديلاقت تناك اغنإ . . ةيمالسإ ديلاقت ةقيقحلا ىف نكت مل اهنكلو

 نظو «مالسإلاب اهسح ىف تطلتحا مث «ىدقعلا اهفلخت ةرتف ىف ةملسملا ةمألا

 ! نيدلا نع نوعفادي مهنآ صالخإب اهنع نوعفادملا

 . .ةيضقلا رصانع نم ارصلع كشالو لجرلا ةيهجنع تناكو

 هب هتزیم امن وأ ةقيقح هب هللا هزيم امم تناك ءاوس « ءايشأب درفنیو زیمتی نأ بحي ناک
 ‹ نيدلا ميمص نم ۔امهيلك ۔امهنأ دقتعيف « هسح ىف اعم نارمألا طلتخيو « ةيلهاجلا

 ! نيدلا نع عفادي اغنإ « هب قاحللا نع ةأرملا عفديو ‹ زيمتملا هزكرم نع عفادي نيح هنو

 فقوم ىف هذه فعضلا ةطقن اولغتسي نأ «ةأرملا ةيضق » نع نيعفادملا تفي ملو
 ‹ ةيضقلا نم هلك نيدلا جارخإ ىلإ اوعدف . . ىدملا رخآ ىلإ اهولغتسي نآأو «نيضراعملا

 نذإ یھف ءةروصلا هذه ىلع نوكت نيحو . .ديلاقت ةيضق اهنأ ىلع اهنع ثيدحلاو

 ةيمدقت ةيرصع . .ةديدج ديلاقت اهب لدبتسيو مطحت نأ ىغبنيو ءةيلاب ةقيتع ديلاقت
 . ةروطتم

 ىف ةيضقلا رصح نع قالخألا ىلع نوصيرحلاو نونيدتملا ضري مل لاحلا ةعيبطبو
 تمدتحا املك مهنوعدي مهؤادعأ ناك امك « نيدلا ةرئاد نم اهجارحخإو ديلاقتلا طيحم
 !! رومألا هذهب هل ةقالع ال نيدلاف ! رومألا لك ىف نيدلاب اوجزت ال : مهلوقب ةكرعملا

 اوتمص وأ مهيأر اونلعأو «اوهرك وأ نونيدتملا ىضر «اعقاو ارمأ » حبصأف «نوططخملا

 !؟ كلذ ثدح اذا
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 .ةيبرغلا ةراضحلا طغض نكي ملو .نومهوتملا مهوت امك «ىمل اعلا روطتلا » نكي مل

 ملو .ةآرملا ةيضق نع نوعفادملا عاذأ امك رصتنا مث ابولغم ناك ىذلا «قعلا » نكي ملو

 لب .. ضرألا لك ىف اهارجم ذخأت نأ دبال ةيملاع ةيضق اهنوكو «ةيضقلا ةعيبط ١ نكت

 . .ةروصلا هذه ذخأت رومألا لعج ىذلا وه هتاذ ىف ىركفلا وزغلا نكي مل

 نع هرودب مجانلا ءءاوخلا نم ةئشانلا ةيلخادلا ةيزهلا : ءىش لک لبق ناک اغ

 ايتآ ماد ام اباوص نوكي نأ دبال هنآب نظلاو «برغلا دنع اجب راهبنالاو «ىدقعلا فلختلا

 ! نيبلاغلا ءايوقألا دنع نم

 ام لک تلعج یتلا یهو ‹ىركفلا وزغلل تنكم ىتلا ىه ةيحورلا ةيزهلا اهنإ «معن
 ! هقيرط ىف فوقولاب دحأل ةقاط الو «هلدرم ال ىمتح رمأ هنأك ذفني نوططخمملا هططخي

 . حيحص مالسإ ىلع اوناك نيملسملا نأ ول ثدحيل كلذ نم ءىش ناك امو

 عقو امهم اهباحصآ اهنع ىلختي الو ‹رهقت ال بولقلا نم ةنكمتملا ةيحلا ةديقعلاف

 . ةيبرحلا ةكرعملا
 قيبطتلا هثدحي ىذلا ىعقاولا ىنغلاو «هللاب قحلا ناإللا هثدحي ىذلا ىسفنلا ىنغلاو

 نع ىنغ ىف ۔ةلودو اعمتجمو ةعامجو ادرف - ملسملا لعجي « ىنابرلا جهنملل حيحصلا

 رومأ نم ءىشل جاتحا اذإو- !لوستلا نع الضف-ئدابملاو ميقلا ملاع ىف ضارتقالا

 حبصيو «ىنابرلا هجهنل هعوطيو «نمؤملا ءالعتسا ىف هذحخأي هنإف هدنع هدقتفي ايندلا

 . . هلاکولم ال هل اکلام

 - حيحص مالسإ ىلع اوناك ول -نيملسملا سوفن ىلإ برستيل ىركفلا وزخلا ناك امو

 ىف مهفرجيو «مهتدعاق نع مهليزي ىتح «مهرعاشمو مهراكفأو مهلوقع ىلإ الو
 نمانرق رشع ةعبرأ لبق لب هللا لوسر مهفصو امك ءليسلا ءاثغك ءاشغ . . رايتلا

 .نامزلا

 ةمئاز ةراضح ىهو ‹مهعقاوم نع نيملسملا ىلجيل ةيبرغلا ةراضحلا طغض ناك امو

 دامخإل ةعشبلا حباذملا نم مويلا عقي ام رظناو ءةكم ىف ةملسملا ةعامجلا ىلع طوخضلا نم عقو ام رظنا ()

 : دمخت ال كلذ عم ىهو ةيمالسإلا ةوحصلا
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 لمتشت ىذلا ىجولونكتلاو ىداملاو ىملعلا مدقتلا لك مغرب « ميقلا ملاع ىف ةخوسمم

 ىجولونكتلاو ىداملاو ىملعلا مدقتلا لك اوذحخأي نأ نينيمق نوملسملا ناك دقو . هيلع
 اودقفي نأ نود -ةرم لوأ سرفلاو مورلا نماوذخأامك ۔هيلإ نوجاتحيي ىذلا

 . مهسح ىف نيزاوملاو ميقلا طلتخت وأ « مهتيتاذ نع اولختي وأ «مهمالسإ

 اةيمتح)» سيل وهف . . مهرمأ ىلع نيملسملا بلغيل « ىملاعلا روطتلا » ناك امو

 تفرجنااغإ . هيلإ اهوفرج ىذلا راسملا ىف اهوعفديل ةيرشبلل دوهيلا لّيَح امك ةيقيقح
 ةخوسمملا اهتديقع نألو «ةحيحصلا ةديقعلا نم اهئاوخ ىدوهيلا روطتلا رايت ىف ابروأ
 نكلو .“دوهيلا ديك مامأ دومصلا ىلع ردقت تناك الو «ةايحلل حلصت نكت مل
 هيف سكتنا ىذلا «موعزملا «روطتلا» مامأ اومزهني الو اودمصي نأ نينيمق اوناك نيملسملا

 لب « ئدابملاو قالخألاو ميقلا لاجم ىف ‹ هلك هخیرات یف اهیف عقو ةسكن ربكأ ؛ناسنإلا»

 اذه ىف ليق ام ةرثك مغرو «فطاخللا قيربلا مغر ءاهتاذ «ناسنإللا ةيناسنإ » لاجم ىف

 مهنأل اومزهني الو اودمصي نأ نينيمق نوملسملا ناك ! . .«ناسنإلا ةيناسنإ » نع رصعلا

 نم ىدوهيلا ديكلل اوفقي نأ نولهؤملا مه مهنآألو «ةهج نم ةحيحصلا ةديقعلا نوكلهي

 نإو # : طرشلا ىلع اوماقتسا نإ ديكلا كلذ نم ةاجنلاب مهدعو هللا نأل « ىرخأ ةهج

 . ٩ «انیش مهدیک مکر ضي ال اوفتتو اوربصت

 ءةينيورادلا ةثول ءازإ ةغئازلا ةيرشبلا راكفآ اورحححصي نأ نيييمق نوملسملا ناك لب
 ىلآلا ريسفتلاو «ىرشبلا كولسلل ىسنجلا ريسفتلا ةثولو «ةيداملا ةثولو «روطتلا ةثولو

 حدكتل ءاهتفيظوو اهتيب نم ةأرملا جارحإ ةثولو ءميقلا لك نم «ررحتلا » ةثولو «ةايحلل
 ةياهن ىف اهعم هلك عمتجىملا دسفتو «دسفتو لذبتتو «شيعلا ةمقل لجأ نم ىقشتو

 ..رمألا

 ! حيحص مالسإ ىلع اوناک ول

 جهنم ةيرشبلل اوححصي نأ نم الدبو . مهباصأ ام مهباصأق . .اونوکي مل مهنڪلو

 نوشهلي اوحارو «ىنابرلا مهجهنم نع مه اولخت «قحلا جهنملا ىلإ اهودهيو ءاهتايح
 الو ءاهءارو ثهللاب مهل حمست نأ ةلذم ىف اهنونذأتسي «ةيبروألا ةيلهاجلا ءارو اشهل

 ! طوشلا رخآ ىف اهب قاحللا نم اونكمتي نأ ىلإ مهرغصتست الو مهرقتحت

 . (ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم ؟ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود » لصف تثش نإ عجار (1)
 . ۱۲١[ ]نارمع لآ ةروس (۲)
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 ىلا ىرحخألا اياضقلا لكو «ةأرملا ةيضق ىف ثدح امل ىقيقحلا ريسفتلا وه كلذو

 !ةرصاعملا «مهتضهن » ءانثأ ىف نيملسملاب تملأ
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 ! «ررحتتل » نكلو . . طقف «ملعتتل » ال ةعماجل ا ةآرملا تلحد

 ٠ ديلاقتلاو قالحخألاو نيدلا نم ررحتتل

 . .طالتخالاو . . ميلعتلا نإ- لبق نم ةيبروألا ةأرملل ليق امك -اهل ليق دقف
 نم اهعنق ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا ناك «ةآرملل «قوقح» اهلك «ةبرجتلا»و . . ةيرحلاو
 . . قوقح نم اهلام ىلع ةأرملا لصحتل اهلك زجاوحلا مطحت نأ ىغبني مويلاو . .اهتلوازم

 ناکامو . . جيردتلاب ءىش لك ءاج اغ ٠ ةرفط كانه نكت مل لاحلا ةعيبطبو

 كلذ ناك الو -اهتدهاشمل مهبولق تفهلت نإو - ةرفطلا ثدحت نأ نوعقوتي نوططخللا
 . عقاولا ملاع ىف انكم

 زجاوحلا لك تامحتقم «ةيرصملا ةعماجل ا » ىف بادآلا ةيلك تايتف عبرأ تلحد دقل
 نکی امو ‹ةديدجلا ةبرجتلا بقري - ضراعمو ديؤم نيب -هلك عمتجملاو ٠ ذئموي ةمئاقلا

 . هنع رفسٽ نأ

 ءأوس «ماشتح- الا نم ردقو «ءايحلا نم ردقو < بدألا نم ردق -اعبط كانه ناكو

 ءاهتينفأو ةعماجلا تاجردم ىف بالطلا بناج نم وأ عبرألا تايتفلا بناج نم

 . . بقرتلاو رذحلاب ءولمم هلك وجل او

 ىهو-«لالهلا » اهل اهترشن ىتلا اهتاركذم ىف ديعسلا ةنيمآ تبتك هلك كلذ عمو
 اذكب ةيرصملا ةاتفلا ةرادج نتبشيل «زجاوحلا «نمحتقا ١ ىتاوللا عبرألا تايتفلا ىدحإ
 ماعلا رخآ ىف ىوفشلا رابتحخالا ىف هنإ : لوقت تبتک -! هب نهترادج نتبثآ ام اذکو
 ‹ ىرصم ذاتسأو ىزيلجنإ ذاتسأ نم ةنوكم - ةيزيلجنإلا ةخللا رابتحخا ىف - ةدجللا تناك

 ! بحل ا ىف اهيآر نع اهلاؤسب رابتخالا ىف اهردتبا ىزيلجنإلا ذاتسألا نإو
 ىتح بضغ ىرصملا ذاتسألا نإو . .رمألا ئداب ىف تمثعلت اهبناج نم اهنإ لوقت

 ! هنم كيلع ال : ىزيلجنإلا ذاتسألا اهل لاقف « ةنجللا رداغو «بضغلا نم ههجو رمحا
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 !ءايح الو مثعلت الب بحلا نع ثيدحلا ىف قلطنت اهسفن تدجو اهنإ : لوقتو

 !بولطملا وهو
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 دق - نيحلا كلذ ىف ىمست ةرهاقلا ةعماج تناك امك ةيرصلملا ةعماجل | نكت مل
 . ةيمالسإ ةئشنت تايتفلاو نابشلا ةئشنت ىعرتل الو « ةيمالسإللا ميقلا ىعرتل تئشنأ

 ديلاقتلاو قالخألاو نيدلا هنم مجاهي . . ارح اربنم نوكتل تئشنأ دق تناك اغنإ
 ىتح «ةدحاو ةعفد رفاسلا جورغلا نم رذحلا عم « نكمأ املك ةيلمعو ةيوفش ةمجاهم
 دعب اهيلعالف . . ةيرصملا ةايحلا ملاعم نم ًاتباث املعم حبصتو «ةعماجلا مادقأ خسرت
 نآ دعب اهروذج علتقي ام ذئموي اهبيصي نلف «ةبراوم نودب ةينالع ءاشت ام لعفت نآ كلذ

 .. رقتسنتو تشن

 نيسردملا جيرخت ىف اهضارغأ تدفنتسا دق  ةيبولندلا -ايلعلا نيملعملا ةسردم تناك

 نم مهيف ثب ام مهيف نوثبي «نمزلا نم ةريصق ريغ ةرتف لايجألا ميلعت نولاويس نيذلا
 ةرفاس وأ ةعنشم ةيدوبعو «همیقو هبادآ نم خالسناو ءهلهأو نيدلا نم روفن نم لبق

 نکلو معن نوبولطمو «معن نومهم نوسردملاف . . ةرئادلا عيسوت داري مويلاو

 دعب هتایح لوحتت ءاهرداغپ ال هترئاد یف روصحم ‹« قفألا دودحم هتآشن ةعيبطب سردملا

 ردانلا الإ . .هركف ةبوصحخو هتيويح دقفيو « هسفن ىلع قلغنيف «ةلمم ةباتر ىلإ نيح

 . ليلقلا

 ىلع «ركفلا ةيرح» اورشنيل . . «رارحأ» . . «نوركفم »انيدل نوكي نأ مويلا ديرو
 . هيف نم لکو هئاسنو هلاجر . . هلک عمتجملا یوتسم

 نع اهنيوكت ةعيبطب ةزجاع «تامدخ ١ نم تمدق ام لكب ايلعلا نيملعملا ةسردمو

 . ةعماجلا وه كلذ ىلع ردقي ىذلا اغنإ . . ةريطخلا ةمهملا هذه ءادأ

 . ةظحل لوأ نم -اهيططخم دنع فادهألا ةددحم ةعماجلا تناك انه نمو

 ‹قوشتو ةفهلب اهيلع بابشلا لبقأو ءاهدلوم دنع اديدش احرف اهب سانلا حرف دقلو
 ةدوجوم تناك ةرغث تدس «ةمخض ةيفاقثو ةيميلعت ةوطخ تناك ۔اهرهاظ ىف-اهنآل
 هيلع اهضرف ىتلا ةلزعلاو «هنع سانلا فارصناو « رهزألا دمج دعب «ةيرصملا ةايحلا ىف
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 نآلا انرص دقل :اهتحرف نم ديزيو سوفللا كلت جلاخي ناك رحخآ رمأل مث . . بولند
 ! ةعماج انيدل تراص . . ابروأ لثم

 جيرختلو «مالسإلا ةمجاهمل اربنم ةعماجلا حبصت نأ نوعقوتي نوريثك نكي ملو
 -!ىلهجلا وأ - ىملعلا رورغلا مهفختسي « ةينيدلا ميقلا لكب ةينالع نوفختسي بابش

 ىدصتي نأ دحأل سيلف! ثيدحلا «زارطلا » ىأ !۲ةعماجلل ا وجيرحخ » مهنأ ىلإ نيئكتم
 -ةعماحجلا ىف انهف . . فلختم ىعجر لهاج وهف الإو . . مهئطخي وأ مهشقاني وأ مهل
 ‹ةيمدقتلا ةرظنلاو «ررحتملا ركفلاو « عساولا قفألاو «قحلا ملعلا دجوي «طقف انهو
 _۔ناكملا كلذ نكي ًايآ-رحخآ ناكم لك ىفو . .ةرحلا ةايحلا ةدارإو « ةيملعلا حورلاو
 ‹ طاطحنالا روصع هتفلخ ىذلا نتنملا نفعلاو ء«رحخأتلاو دومحلاو ةيعجرلا دج وت

 ىفكيو . . ىحل ا ةايحلا رايت ىلع حتفنم ريغ «تاملظلا ىف شيعي ىذلا حضافلا لهجلاو
 . “! «ةيبنجأ ةغل » نوفرعي ال مهنأ افلختو ةلاهجو !ءوس هلهآ

 «مالسإلا ىف نوح دقي نيذلا نيقرشتسملاب - رمألا لوأ ىف -اوئجوف سانلا لعلو
 مهراكفأ نوسردي بادآلا ةيلك ىف ةذتاسأ ‹ةرهج هنومجاهپو ؛هتروص نلوهوشيو

 ةيبرعلا ةغللا مسق سيئرو «ىبرعلا بدألا ديمع » نيسح هط فارشإ تحت « بالطلل
 الب ۔ادمحم نإ لوقي ناك ىذلا «ثويلوجرم » ىدوهيلا قرشتسملا مهنيب نمو «ذئموي

 نمو <« هللا دبع مسا هبسن فرعت ال نم ىلع قلطت برعلا تناك دقف !بسنلا لوهجم
 دحأ اهلقي مل ةيرف ىهو ! بسنلا لوهجم لجر نبا وه- ةً - هللا دبع نب دمحمف مث
 . “1! نيقرشتسملا نم هريغ

 ةاروتلل» : «ىلهاجلا رعشلا» باتك ىف لاق ىذلا نيسح هطب اوئج وف مهلعلو

 نكلو «كلذك امهنع انثدحي نأ نآرقللو « ليعامسإو ميهاربإ نع اناثدحي نأ ليجنإلاو

 ىزيلجم إلا بدألاو ةيزيلجنإلا ةخللا ىسراد نمو « ةعماحجلا كلت ىجيرح نم ىلنأ ءارقلا نم ريثك ملعي ال ابر (1)
 مل-نآلا۔اهبسحأ ىتلا ةقيقحلا ىه امغنإ !ةعماحلا دض ةيدهعم ةيبصع نع انه ررقأ اميف ردصأ تسلف ءاهيف

 اكاكتحا رثكأ اهوجيرخو «اقفأ عسوأ ةعماجلا تناك ؟ةيفاقثلا ١ ةيحانلا نم هنأ دحأ ركني الو !ةيفاخ دعت

 اهرامث نم حلاصلا رايتحخاو ءةيبرغلا ةراضحلا دقنل اهبالط هجوت نكت ملاهنكلو .«ةيملاعلا» راكفألاب
 نم كلذ س سكعلا ىلع تناك اغإ ءرامشلا هذه نم دسافلا حرط عم ‹ ةيقيقح «ةضهنا ىف هب ةدافتسالل

 . «بيرغتلا» تاودأ ربكأ

 :ملاعلا خيرات ةعوسوم ىف «ثويلوجرم فيلأت « هههم ”iء” ةيدمحللا ةنايدلا » لصف رظنا (۲)
Universal History of the World . 
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 ةعماجلا ىف ةرادصلا ناكم ىف حبصي ١ |! ايخيرات ادوجو امهل تبثي ال كاذو اذه
 مل رصم نإ :«رصم ىف ةفاقثلا لبقتسم )» هباتك ىف «ةقحال ةرتف ىف لوقي مث «ةديدحلا
 ‹طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح نم اءزج امئاد تناك امنإو «قرشلا نم اءزج طق نكت
 نم اهءاج ام لكو «طسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح نم اهءاج ريا نم اهءاج ام لکو
 ! قرشلا نم اهءاج رشلا

 نع ثدحتپ ال یلعی . . «ینف » صصق نآرقلا صصق نإ لوقپ نب اوج وف مھلعلو
 لايخلا نم ةعدتبم «ةينف صصق ىه اغنإ . .نييقيقح صاخشأو ةيخيرات قئاقح
 . “"! ةينف ضارغأل

 ةروث اهنكلو . . مهنم راث نم ةرثئاث تراثو . . اوئجوفو . . اوئجوفو . . اوثجوفو
 هلدمي ءهناكرأ تبشي ديدجلا عقاولا ىضمو . . عقاولا نم ائيش ريغت نأ نم فعضأ
 حبصأ ىذلا تقولا ءاج یتح . . سانلا رعاشم هيلع دلبتتو «راتسلا ءارو نم نوططخللا
 راكفألا تسناجشف . . (دعب اميف تاعماجلا وأ ) ةعماحلا ىجيرحخ مهسفنأ مه « سانلا »

 ام ريثي تاعماجلا ىف ىرجي اع ئش دعي ملو !كولسلا طامنأو عفاودلاو تاروصتلاو

 ! «ماعلا ىآرلا» ىمسي

# FF 

 راكفألا هذه لشم «خيرفتل» تصصحخ دق تاذلاب بادآلا ةيلك تناك اذإو
 «نفعلا » ةلازإ ىف !مهبجاوب » نوموقي «رارحأ نيركفم » جيرخبتو ‹«تاروصتلاو
 قالحألاو نيدلا نع ةيبرخلا ميهاغملا اهنم الدب اوعضيل « لوقعلاو راكفألا نم «نتنلا»و
 ءارو نم نوططخي نيذلا نيططخملا ىده ىلع اديدج اعمتجم ارئشنيلو « ديلاقتلآو

 نإف . . مهنم داري ام نيدلاب نولعفي « ءاقلط » اوراصو هتانبو هؤانبأ «ررحت » دق «راتسلا
 اهصصخت هنأل -ىعضولا نوناقلا ىلإ وعدت لايجأ جيرختل تئشنأ دق قوقحلا ةيلك

 هيلع سمط كلذلو «نآرقلا نم غلبأ ناك ىقيقحلا ىلهاجل ا رعشلا ناب لوقلا ىهو - باتكلا اله ىف ةيسيئرلا راكفألا ()

 نم غلبأ نآرقلا نأ كلذ دعب «اومعزيل » «نييلهاجلا ءارعشلا ىلإ هوبسنو ةغالب هنم لقأ ارعش اولحشتناو «نوملسللا
 نم راثأ ام راثأ نيح باتكلا اذه ردوص دقو !نيسح هط اهلحتنا ءهيلإ راشملا ثويلوجرم راكفآ ىه !ىلهاجلا رعشلا

 نيسح هط ةافو لبق ريخلا حابص ةلجم ىف ضوع دومحم هعم هارجأ ىفحص ثيدح ىف لئس نيسح هط نكلو « ةجض

 !اهيف فرح لكن انمؤم لازام هنأ ررقف باتكلا اذه ىف هراكقأ نع دحاو ماعب

 . «ميركلا نآرقلا ىف ىصصقلا نفلا » باتك ىف هللا فلح دمحأ دمحم روتكدلا (۲)

1 



 ءیش لک یداعتو ‹ هل بصعتت نأ ىعيبطلا نمف هريغ ملعت ملو ‹«هيلع تيبر ىذلا

 مهناهذأ ىف ةدراو ريغ اهنأل « هللا ةعيرش ميكحت ةيضق ايثاهن ناهذألا نع دعبتو -هريغ

 ةعماللا ةزرابلا ءامسألاو ‹مكحلا لاجرو ةسايسلا لاجر نوكي ءالؤه نمو : . الص

 . ىعامتجالا لاجملا ىف

 . .مهريغو نييعارزو نيسدنهمو ءابطأ نم نيينفلا جرخت ىهف ةيلمعلا تايلكلا امأ
 ثيدحلا نوقيطيال . “' «نييناملع ١ ىأ « ةتحبلا ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع مهجرخت اهنكلو
 ‹ةفارخ نيدلاو «ملع » بالط مهنأل -مهسفنأ مه اونيدتي نأ نع الضف - نيدلا رومأ ىف
 ىلإ ىندتت نأ اهل ىخبني ال «ةركفم لوقع » مهنألو «ريطاسأ نيدلاو «نويعقاو » مهنألو

 مهنإف كلذ نع الضفو . .«ةيملعلا قئاقحلا» ىلع ارعلطي مل نيذلا ماوعلا ىوتسم

 ‹مهدالب ةغل نورقتحي مهنوكب ‹برغلا ىف «نييناملعلا » نم مهلاثمأ نع «نوزيمتيال

 ‹ نيرضحخملا ةداسلا ةغلب- مث نم نوثدحتيو «ملعلل حلصت ال ةفلختم ةغلاهنأل

 دومجلا ةغل ىه الصأ ةيبرعلا نأل « ةيبرعلاب بوتكم مالك ىأ ىف اورظني نأ نوضفريو
 دشأ وه تاذلاب باتكلا اذه نإ لب . . نآرقلا وه ةيبرعلاب بوتكملا ناك ولو « فلختلاو

 ! هيلإ رظنلا وأ هتءارق نم نورفني ام
 ليجملا ةياهنلا ىف جرختل . . تاصصختلا بكاوتتو تايلكلا بكاوتت اذكهو

 «عوجرلا » نم رفانلا «برغلا ىلإ هتيلكب هجتملا ليجلا !مالسإللا ءادعأل بولطملا
 . (مالسإال

  $eي #4

 نيذلا-«نيررحتملا لاجرلا» نم ديدجلا ليجلا جيرخت ةعماجلا فادهأ نم ناك امكو

 وأ بادآلا ةيلك نم ءاوس -برغلا رطش مههوجو اولوو مالسإلل مهروهظ اوراد

 نم ديدجلا ليجلا جيرخت كلذك اهفادهأ نم ناك دقف «ةيلمعلا تايلكلا وأ قوقحلا

 )١( اللا  ىمست نأ ىلوألاو « لبق نم انرشأ امك Sهءان18۳٣14 ةملكل ةللضم ةيبرع ةمجرث ىه ٠ةيناملع » ةظفل دينية٠

 ةللضملا ةمجرتلا هذه نأ ركذلاٻ ريدح وه امو . ۲ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم «ةيناملعلا » لصف ۔ تئش نإ - رظنا

 نيحيسملا نيينانبللا عنص نم تتاك !

 ىقبو «بيرغتلا ةيلمعل عضخي مل نم « لايجألا كلت وأ «ليجلا كلذ نيب نم نوكي نأ لاحلا ةعيبطب كلذ ىفني ال (۲)

 ال ةلق اوناك  مداقلا لصفلا ىف اهنع ثدحتنس ىتلا «ةيمالسإلا ةوحصلا * لبق مهنکلو «هتیتاذو همالسإ ىلع اظفاحم
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 تناك دقف . .ديلاقتلاو قالحخألاو نيدلا نم نخلسنا ىتاوللا « تاررحعحملا ءاسنلا»
 ىف اعفادو ‹«بولطملا ريختللاناونع .. «ةررحنملا» . . (ةفقئملا» . . «ةيعماجلا ةاتفلا»

 ! بولطملا « ررحتلا » نم ديزم ىلإ هتاذ تقولا

 ال ىذلا مئادلا بيهللاب «ةآرملا ةيضق » دمتل ىرخألا مالعإلا لئاسو ىتأت انه نكلو
 . .ةلكمم ةروص ىصقأ ىفو «هلك بولطملا متي ىتح « هراوأ وبخي

 تقرحأ ىتلا ةيئاسنلا ةرهاظملا ةيحرسم ىف - لعتشا وأ أدتبا دق «بيهللا » ناك نغلف
 -ةيرصملا ةفاحصلاف «ىزيلجن إلا شيجلا تانكث مامآ ةيليعامسإإلا ناديم ىف باجحل ا
 . مامألا ىلإ امئاد اهعفدتو «ةيضقلا » بكاوت ٠ ةينوراملا ةيحيسملا ةينانبللا

 راتختو . .اهتاكرحت عيمج دصرتل «ةيعماجل ا ةاتفلا » قحالت ةفاحصلا ةسدع نإ

 ‹ تاقيلعتلا عونتتو ٠ ةيضقلا نع «انالعإ » اهلعجتل ةليمحلا هوجولا  لاحلا ةعيبطب

 اهيف تمطح یتلاو ‹ةيرصملا ةاتفلا اهتطحخ ىتلا ةرابجلا ةوطخلا كلت كرابت اهلك اهنكلو

 ةيلقع نمو « ملظملا «ديلاقتلا » نجس نم ةيرصلا ةآرملا تجرح أو «زجاوحلاو دويقلا

 !عمتجملا رومأ ىف كراشتل . . ررحتتل . . رونلا ىرتل . . ” ةملظملا ىطسولا نورقلا

 «ديلاقتلا» كلث ةمجاهلل  ةحناس امئاد یهو - ةصرفلا حنست تاقيلعتلا كلت لظ ىفو

 ال  قرقحلا ةموضهم «ةيمدآلا ةصقان « لجرلل ةدبعتسم «تيبلا ةسيبح ةأرملا لعجت ىتلا
 !. .دالوألا ةيبرتو لجرلا «ةمدخاو ةعاضرلاو ةدالولاو لمحل ا الإ اهل لمع

 نم ديزم ىلإ جاتحت اهنكلو ءاهيلإ ةراشأإلا تقبس «ةقيقح نايبل انه ةفقو نم دبالو

 . . ساضيإلا

 ةينانہللا فحصلا رثأ ىفتقت . ىعو ريغب وأ ىعوب ۔ تناك اهنکلو ‹ةميمص !ةيرصم ا ةفاحص كلذك كانه تناكو (1)

 ٠ نم ءارقلا نم اديزم بسكتل البت اهيلع ديزت دق لب «رصم ىف «ةيفحصلا دعاوقلا * تسر ىتلا ةينوراملا ةيحيسما
 أ تانبلار دال وألا نم «ةدعاصلا لايجألا

 ٠ برغلل نيدہعتسملا ةلسلأ ىلع !  ةقالطب _ ىرجت ىتلا ىركفلا وزغلا تاريبعت نم !ةملظملا ىطسولا نورقلا » ريبعت (۲)
 ,اقح ةملظم تناك اهنأل ءةملظم اهنأب ىطسولا اهنورق _ قحب - فصت ابروأو | مالسإلا -مهسح ىف اهب دصقيو

 نأل ‹ةملظملا اهنورق نم اهجرخأ ىللا وه هنم ررحتلا نإو « مالظلا كلذ ببس ناك اهدنع «نيدلا 3 نإ قحب ۔ لوقتو

 تالبعرخلاو تافارنلا نم ىوتحي «ةسينكلا عنص نم -ايلهاج _ًايرشب انيد ناك اغإ ءايئابر نكي مل نيدلا كلذ
 كانه نأ الوأ نوسيف ىركفلا وزغلل نودبعتسملاامأ .«رح» ركف الو ةميلس ةرطف هغيستست أال ام هللا ىلع ءارتفالاو

 ىطس ولا نورقلا نأ ايناث نوسنيو « فرحملا ةسينكلا نيد نيبو - فرحءملا ريغ ىنابرلا نيدلا - مالسأإلا نيب ايسيئر اقراف

 ثيح «سلدنألاو برغملا وأ قرشملا ىف ءاوس «مالسإلا روثب ةقرشملا ةيخيراتلا ةرتفلا ىه تناك ابروأ ىف ةملظملا

 ! رولا ىلإ تاملطلا نم جرختل ابروآ تملعت
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 ريعت تناكو « لعفلاب ةئيس ةلماعم لماعت تناكو «لعفلاب ةمولظم تناك ةأرملا نإ
 هذه تناکو . .رخآ ۍشب اهل نأش الو دلتو لمحت نأ یه اهتمهم نآبو «ةلهاج اهنأب

 نم ريثك دسفو « ايدقع فلخت نيح ملسملا عمتجملا ىلإ تبرست «ةيلهاج » ةرظن
 - حنت نأ الإ ءاهئاردزاو ةأرملا ريقحت ىلإ - ابلاغ - حنجت تايلهاجلاو ؛ ةيمالسإللا هميهافم

 اهداسفإو ةأرملا ليلدت ىلإ - رصاعملا ةيلهاحلا اهتشيروو «ةينامورلا ةيقيرغإإلا ةيلهاجل اك
 . . لجرلا ةوهشل احرسم حبصتل ايقلخ

 ‹ حيحصت ىلإ ةجاح ىف هلك ىمالسإلا ملاعلا ىفو-رصم ىف ةأرملا عضو ناكو
 هللا اهمرك «ةناسنإ » اهفصوب اهب ةقئاللا ةناكملا ىف اهعضوو ءاهيلإ ةيناسنأإإلا ةماركلا درل

 ةيناسنإلا ىف اهاواسو 4 ..مدآ ىنب امرك دقلو  :مدآ ىنب لكل ةماركلا ررق نيح

 عضو یف اصاخ اریقوتو امارتحا اهل ررقو  (ضعب نم مکضسعب# هنآ ررق نيح لجرلاب
 ۳ «اهرک هتعضوو اهرك همآ هتلمح  :ةعاضرلاو لمحلا ىف هدبكتت ام لجأ نم ةمومألا

 . الب هلوسر ناسل ىلع اهمادقأ تحت ةنحلا لعجو

 ةرغشلا حتف ىذلا وه وه هتاهيجوتو مالسإلا رماوآ نع فرحتنا عضولا اذه ناكو

 ىف - ىمالسإلا عمتجملا ىلإ هنم اوذفنيل نيطايشلا هلغتسا ىذلا وه وهو «ىركفلا وزغلل
 . هيف مهتاططخم اوذفنيو -مالسإلا دالب لك

 ذفني ناك نيأ نمف «ةحيحصلا هتروص ىف مالسإلا قبطي ىمالسإلا عمتجملا ناك ولو
 ؟ نيطايشلا

 نيدلا نم اهءاسن «ررحت و ؛اهتحيص حيصتس-اهتيلهاج ىف ۔ابروآ تناک

 عناصملاو عراوشلا ألمتو ؛ ةيراع ةجربتم ةرفاس كانه ةأرملا جرختو ؛ديلاقتلاو قالحألاو
 دسحجلا سندت «ةسند تاقالع ىف- لجرلاو ىه قرغتو ؛نيواودلاو بتاكملاو
 تاردخعملاو رمخللاو ةيرجلا رشتنتو ؛ لافطألا درشديو ؛ ةرسألا ككفتتو ؛حورلاو
 ىمالسإلا عمتجملا لظيو . .نونجلاو راحتنالاو ةيسفنلاو ةيبصعلا ضارمألاو قلقلاو
 ةرظن ةيلهاحلا كلت ىلإ هؤاسنو هلاجر رظني «هرهطتو هتفاظنو هتعفرو «هکسام یف

 . .ءالعتساو روفنو راکنتسا

 نايعلل احضاو نكي مل ةرصاعملا ةيلهاجلا راوع نم مويلاادب ام نإ : لئاق لاق ابرو
 ىمالسإإلا ملاعلا ناك مث نمو « ىمالسإلا ملاعلا ىف «ةيئاسنلا ةكرحلا » تأدب موي

 . ٠١[ ] فاقحألا ةروس (۳) . ۱۹٩[ 1 نارمع لآ ةروس (۲) . [٠۷]ءارسإلا ةروس (1)

1Y 



 ىف هيوتحت ام رهظي نأ لبق « « ىحالصإلا » اههجو ىف ةآرملا ةيضقب » ناتتفالل ةضرع
 . . داسفلا نم اهنطاب

 . دودرم لوقاذهو

 ‹ یکیرمألا بتاکلا ««تناروید لو ۱ بتک م ۱۹۲۹ ماع -۔ایبسن رکبم تقو یفف

 : تاملكلا هذه «ةفسلفلا جهابم » هباتك ىف

 سانلا ىلإ هيف مدقت ىذلا تقولا ىف ‹ جاوزلا نع طبثم لك ىلإ ىضفت ةنيدملا ةايحف »

 متي ىسنجلا ومنلا نكلو . اهءادأ لهسي ليبس لكو « ةيسنجلا ةلصلا ىلع ثعاب لك
 مسحلا ذخأي نأ نم رفم الو . . . ىداصتقالا ومنلا رخأتي امك « لبق نم ناك امع اركبم
 حبصتو « ييدقلا نمزلا ىف ناك امع سفنلا طبض ىلع ةوقلا فعضت نآو «ةروثلا ىف
 لامجلا ىلع ىفضي ناك ىذلا ءايحلا ىفتخيو < ةيرخسلل اعضوم ةليضف تناك ىتلا ةفعلا

 ريغ تارماغم یف اهقحب ءاسنلا بلاطتو ‹ مهایاطخ دادعتب لاجرلا رخافيو «.الامج

 ءافولأمارمأ جاوزلا لبق لاصتالا حبصيو «لاجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع ةدودحم
 . . سيلوبلا ةباقرب ال تايواهلا ةسفانمب عراوشلا نم اياغبلا ىفتختو

 دقو .هلبق دوعتلا ةرمث بلاغلا ىف وهف جاوزلا دعب ةحابإ نم ثدحيامو .. .
 اهنع زواجتن دقو ‹ "ةرهدزملا ةعانصلا هذه ىف ةيعامتجالاو ةيويحلا للعلا مهف لواحن

 ىف نيركفملا مظعمل عئاشلا ىأرلا وه اذهو .ناسنإلا ملاع ىف هنم رغم ال رمآ اهنآ راہتعاب
 ةاتف نويلم فصن ةروص نع رورس ىف ىضرن نأ لجخعملا نم هنأ ريغ .رضاحلا تقولا

 حراسملا ىف انيلع ضرعت ىهو «ةيحابإلا حبذم ىلع اياحض نهسفنأ نمدقي ةيكيرمآ
 ىف ةيسنجلا ةبغرلا ةراشتساب لاملا بسك لواحت ىتلا كلت  فوشكملا بدألا بتكو

 جاوزلا ىمح نم-ةيعانصلا ىضوفلا ىمح ىف مهو -نيمورحملا ءاسنلاو لاجرلا
 . (ةحصلل هتياعرو

 رايت ىف ليثم هل قبسي ملام تعفدنا «راظتنالا ةديدملا ةاثف تمئس اذإ ىتح . . ١

 نم ايادهو ةيلستلاو لزغلا نم فيخم ءارغإ ريثأت تحت ةعقاو ىهف .ةيهاولا تارماغملا
 ةيرح عجرت دقو . ةيسلجلا جهابملاب عاتمتسالا ريظن ىف اينابمشلا نم تالفحو «براوجلا

 لجرلا ىلع دمتعت دعت ملف « ةيداصتقالا اهتيرح ساكعنا ىلإ نايحألا ضعب ىف اهكولس
 . بحل ا نوف ىف هلثم تعرب ةأرما نم جاوزلا ىلع لجرلا لبقي ال دقو .اهشاعم ىف

 ! ةيكيرمألا ةاتفلا ىلع هسحي ىذلا ىسألا مغر تارريملا اهل سمتلي هنأ ظحاليو . ءاغبلا ةعانص دصقي )١(
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 نأ نكي فيك ذإ ءاددرتم رظتنملا جوزلا لعجي ىذلا وه نسح لخد بسك ىلع اهتردقف
 .'(؟ةشيعملا نم رضاحلا امهاوتسم ىف اعم امهيلع قافنإلل عضاوتملا هرجأ ىفكي

 نل اهنأ نظلا ربكأ . .انبراجت جئاتن نع انوربخي نوفرعي نيذلا نم انريغ عدئلو . . »

 الب انلمحيس « رييغتلا نم رايت یف نوقراغ نحنف . . هدیرن وأ هيف بغرن ائیش نوکت
 اذه عم ثدحي دق ىش ىأو .اهرايتحخا ىف انل ةليح ال ةموتحم تاياهن ىلإ بير
 ,PK . مظنلاو ديلاقتلاو تاداعلا نم فراجل ا ناضيفلا

 میقلا لکب رخاس دحلم لجر لب ملسم ریغ لجر دنع احضاو ناک دق اذه ناک اذإف
 ناك دقف ‹نامزلا نم نرق فصن نم رثكأ لبق «تنارويد لو لثم - ةيقالخألاو ةينيدلا
 ‹ةينايإلا هتريصبب ىدتهي ىذلا «ملسملا عمتجىملا دنع امامت احضاو نوكي نأ ىرحألا
 ىف ةينابرلا نتسلا ةيمتح ىري ىذلاو ءاي هلوسر ةنسو هللا باتكب هناييإ نم ةدمتسلملا

 داسف ىلع ةبترتملا ةئيسلا جئاتنلاب نمؤيو «بابسألا اهل سانلا مدقي نيح ةيرشبلا ةايحل ا
 . دارفألا ةايحو مألا ةايح ىف قالحخألا

 . .مالسإلا ةقيقح نع اديعب ناك ىمالسإلا عمتجملا نأ ةيضقلا نكلو

 . . نيطايشلا اهنم ذفني ىتلا ةرغثلا تدجأو انه نمو

 نأ ىغبنيو حيحصلا مالسإلا نع دعب دق عمتجملا نإ اولوقي مل مهنإف اوذفن نيحو
 -۔نولمعياوناك مهاغإ !مهتاحيص اوقلطأ اذهل امو ءاوءاج اذهلامف . . هيلإ دوعي

 اهدعبي ىذلا قيرطلا اهل اومسريلو «مالسإلا نم ةمألا هذه اوجرخيل - هلك مهدهجي
 . . هيلإ ةدوعلا نم - ليبس لكب-اهعنيو «هنع ايئاهن

 نيمأ مساق همدختسا امك ۔ مهتکرح ئدابم یف مالسإللا اومدختسا دق اوناک نئلو

 نم قورملاب - كش الو - مهنومريس نيذلا «نيضراعملا فئاذق نم هب اوسرتتيل- هريغو
 نم ىقيقحلا مهفقوم اوفقوو « اهضارغأ تدفنتسا ام ناعرس ةلحرملا هذه نإف «نيدلا

 مكحب - نيتعباتتم نيتلحرم ىلع « موجهلاو ةضراعملاو ذبنلا فقوم وهو «مالسإلا

 دعب ةياهنلا ىف لبقي هلعجي ىداصتقالا طغضلا نكلو «قالحألا ةدسافلا ةاتفلا نم جاوزلا ضفري دق لجرلا نأ دصقي (1)

 !ددرت

 اذه ىف عسوت لصألا ىفو « ديواج زيرعلا دبع ةمجرت «تنارويد لول «ةفسلفلا جهابم » باتك نم ةعيرس تافطتقم (۲)

 . ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲۳١ صو ٠۲١ ص نيب ام قرغتسا عوضوما
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 همساب «نيدلا» ةمجاهم ىه ىرحخألاو . «ديلاقعلا» ةمجاهم ىه ىلوألا- فورطظلا

 . حيرصلا
 ةدرلا ريثأت نم « لعفلاب ةملاظ تناك ىتلا ديلاقتلا اومجاه ىلوألا موجهلا ةلحرم ىف

 هقيبطت مدعو « ىدقعلا هفلخت ةجيتن اهيلإ دترا دق ىمالسإلا عمتجملا ناك ىتلا ةيلهاجلا
 موجهلا ةرئاد ىف اولخدي نأ ىلع اوصرح مهنكلو «ةيقيقحلا هتروص ىلع مالسإلا
 ديلاقتلا عم بنج ىلإ ابنج « هلوسرو هللا اهررق ىتلا ةيقيقحلا ةيمالسإلا ديلاقتلا
 امك « ريغت نأو مطحت نأ ىغبني « ةيلاب » ديلاقت اهنأ اعيمج اهيلع اوقلطيو « ةدسافلا

 ىغبني ىتلا « «ةملظملا » ىطسولا روصعلا ثارت نم اهنأب اهلك اهوُمسَي نأ ىلع اوصرح
 !قالطئالاو . .ررحتلاو . .رونلا رصع . .ثيدحلا رصعلا ىف دوجولا نم ىحمت نأ اهل

 الك نإ ةقيقحف . كشالو ركام ثبخ -وحنلا اذه ىلع -موجهلا اذه ىف ناكو
 ىلإ هضعب «ةيمالسإإلا ةايحلا ىف امئاق ناك -دسافلاو حيحصلا  ديلاقتلا نم نيعونلا
 كلت نم هذه زرف_ تاينلا تصلخ ول لهسلا نم ناك نكلو ‹ ضعب بلاج

 ر نام ی لما یا یا م یا لا ساشا یال رایو
 ةمألا هذه ةايح ىف ١ ءاملعلا » زرب امن طف ءاهب نيكسمتملا عم ةكرعم ضوح رمألا ىضتقا
 اقراغ هلك عمتجملا ناك ولو « عمتجىملا تافارحنا دض اهوضاح ىتلا ةداحلا كراعملاب
 دهم ا اذه ناكام رادقمو «دهج نم اولذب ام رادقمب ةيحالصإلا مهتامصب اوكرتو «اهيف
 . هللادرجتم اصلخم

 !ودوعي ملف هيقنتعم سوفن ىف شبغ نم مالسإإلا ىشغ ام اولغتسا ءاشيخلا نكل

 ملظلا اومجاهف ‹ (نيفقنملا » ةلاهج ةصاح ةفصب ارلغتساو ‹ لطابلاو قحا نيب نوزيمي

 ملظلا نم اهنآ ىلع ةيقيقحلا مالسإلا ديلاقت هعم اولخدأو ءهلوسرو هللا هابأي ىذلا نيبلا
 عضو نم ىهاغإ «نيدلا نم تسيل اهنأ - رمألا ئداب ىف -اومعزو «هتلازإ یغبني يذلا
 اههرك اوعرز اذإ ىتح !نيدلاب اهوقصلأو مهسفنآ دنع نم اهوعرتحا ‹ نیتمزتم لاجر

 ىف خوسرلاو تابثلا روفنلا اذهل اونمضو ««نيغقفملا » كئلوأ بولق ىف اهنم روفنلاو
 “ نيدلا » نإ ةرهج مهل اولاقو ! نيدلا نم اهن ةريخألا ةلحرم لا ىف مهوحراص مهبولق

 ! روهظلا ءارو هذبنو هنم صلختتلا ىغبني ىذلا ءالبلا وه هتاذ
 ىتلا ةدسافلا ديلاقتلا نم لعفلاب اذه ناكو . . ميلعت الب ةلهاج ةأرملا كرت اومجاه

 . مالسإلا ميلاعت نع أديعب ىمالسإلا عمتجملا اهيلإ قلزنا
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 ‹رخآ ئشب اهل نأش الو دلتو لمحت اهنأب اهرییعتو « اهءاردزاو اهراقتحا اومج اهو

 . مالسإلا ميلاعتل امامت ةداضملا ةدسافلا ديلاقتلا نم لعفلاب اذه ناكو

 ةدساقلا ديلاقتلا نم كلذك اذه ناكو ءاهتبغر ريغبو اهنذإ ريغب اهجيوزت اومجاهو
 . ةا لوسرلا ثيداحآ نم ةحيرصلا صوصنلل ةفلاخللا

 مدعو ‹اهتیب یف اهرارقتسا اومج اھو ءاهباجح اومجاه- كلذ بتاج ىلإ مهنكلو

 ءاملظو هنم ةينانآ هيف لجرلا اهعضو نجس هنأب كلذ اوروصو ةرورضلل الإ اهج ورح

 نينمؤملا ءاسنلو نينمؤملا تاهمأل ىلاعتو هناحبس هللا نم ةحيرص رماوأ ىه امنيب

 هللا ىهن رمأ وهو «ديق ريغب (ةررحتم » ةرفاس «عمتجملا » ىلإ اهجورخب اوبلاطو . نهعم
 : تانیبم تایآ یف ًاحیرص ًایھن هنع

 . © & ىلوألا ةيلهاحلا جربت نجربت الو «نكنويب ىف نرقو

 . "4نهبيبالج نم نهيلع نندي نونمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزال لق ىبلا اهيأ اي 3

 رهظ ام الإ نهتنيز نیدبي الو ‹ نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو #

 «(.. نهئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهتنيز نیدبی الو « (۳)نهبویج ىلع نهرمخب نبرضیلو ءاهنم
 . ““ ( ةيآلا)

 اولعجو دمع نع- لبانلاب لباحلا اوطلحخ - ىلوألا ةلوحلا ىف - نيمجاهملا نڪلو

 رصع ىف اهدوجو غاستسي دعي ملو « نمزلا اهيلع ىفع ةيلاب ةقيتع ديلاقت اهلك اياضقلا
 ! رونلاو ةيرحلا

 ىتلا ةيعجرلا وه هتاذ نيدلا حبصأ دقف (اهنع ثيدحلا ىتأيسو ) ةيناثلا ةلوحلا ىف امأ

 ! «نییمدقت » نوکنل اهذہنن نأ یغبني

#9 + 

 فرشي ىتلا ةميمصلا ةيرصملا وأ « ةينوراملا ةيحيسملا ةينانبللا ءاوس  ةفاحصلا نإ انلق

 ‹ظوحلم مامتهاب « ةأرملا ةيضق » تعبات دق ٠ ةيمالسإ ءامسأ نولمحي نم اهيلع

 . ]٥۹[ بازحألا ةروس (۲) . [ ۳۳ ] بازحٌالاةروس (1)

 اهسأر ىطغت ةيآلا صن ةملسملاف «ردصلا ةحتف وه ةغللا ىف بيحلاو « سأرلا ءاطغ وه ةغللا نم مولعم وه امك رامدلا (۳)

 . هتيناتأب ةأرملا ملظي ىدلا تمزتملا لج رلا دنع نم ال ء هللا دنع نم ًأرمأ «كلذك اهردص ىطغتو «رامفل-اب

 , ۳١[ ]رونلا ةروس ()
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 ةعباتم ىلع تصرح امك «رتفي ال ىذلا مئادلا دوقولاب ةكرعملا ةيذغت ىلع تصرحو

 ىكل تاسدقملا لك هيف سودت ىذلا « دعاصلا » اهقيرط قشت ىهو «ةيعماجلا ةاعفلا»

 ! « رونلا» ىلإ لصت
 ۔ةصاحخ ةفصب ةيعوبسألا تالجملاو - ةفاحصلا كلت هيلع تصرح ام نيب نم ناكو

 . ٠ ةيعماجلا حورلا » زاربإ

 ‹ ىملعلا ثحبلا حور وه ةيعماجلا حورلاب دوصقملا نأ دحأ نهذ ىلإ ردابتي الو

 نأ نم ثحابلا تبثتي ىتح ماكحألا رادصإ ىف عرستلا مدعو « رومألا ذخأ ىف قمعتلاو
 رطخت ىتلا یناعملا هذه رخآ ىلإ . . هيلإ لصو ىذلا مكحلا دنسيام لئالدلا نم هيدل
 بيصن ناك ىتلاو . . «ةيعماجلا حورلا » ركذتو « ةعماجل| » ركذت نيح لابلا ىلع
 ! . . ةياغلل اليثصض نايحألا ةيبلاغ ىف اهنم «نييعماجلا»

 نينبلا نيب ةعماجلا ىف طالتخالا ةسرامت ىه هللا كاده ملعا ۔«ةيعماجلا حورلا » امنإ

 نجس نم قاتعناو « قالطناو ررحت نم ةسرامملا هذه ىف عقيام رادقمو «تانبلاو

 زجاوحلا امهنيب عضتو ‹ ضعب نع امهضعب عمتجلا ىقش لصفت ىتلا ةيلابلا ديلاقتلا
 !!. .ءاقترالاو مدقتلا نع اهلك ةمألا قيعت ىتلا

 ةجيتن بقريو كيلإ رظني هلك عمتجملاف ! ةكرعملا ىف ىمزهنت نأ ةاتفلا اهتيأ راذحو
 .ةكرعملا

 تافلخم نم وهو « سفنلاب ةقثلا مدع هانعم رصبلا ضغف ! كرصب ىضغت نأ راذح
 ضخغتف .. لجرلا نود اهنأ ىلع ةأرملا ىلإ رظنت تناك ىتلا «ةملظملا ىطسولا نورقلا
 لجرلل ةيواسم كن ىتبثتل ءايلاع كسأر ىعفراف ةيارلا ةلماح اي تنآ امأ ! " اهرصب

 . ءیش لک یف هل دن كنأو ۰ ءیش لک یف

 ةيحيسم وأ ةيدوهي ىهو «فسويلا زور » لثم نوملسمتم كانه ناكو «ئش مالسإلاب مهطبري ال « نوملسم » كانه ناك (۱)
 , ؟فس ويلا ةمطاف  اهسفن تمس

 : اعم ءاسلاو لاجرلل ىناير رمأ وه « نيدلا اذه رمأ نم مولعم وه امك رصبلا ضغ (۲)

 الف (نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو  (مهجورف اوظفحيو مهراصبيا نم اوضغي نينمقملل لق
 رثكأ نم ناك دقو . ىناوهش ناويح ىلإ لوحتي اليكل «ناسنإلاب ١ قئاللا ماشتحالا وه اغنإ ! ةينودلاب رمألا اذهل لحد
 ةموهفم هسفن ىف ةياغل «ىسوم ةمالس ىبيلصلا بتاكلا اهرصب نم ضغت الو اهءايح علخت نأ ةاتفلا ىلع ملأ نم

 ! ءارلعلا نم ءايح دشأ ناك هنأ ةي دمحم ةيرشبلا ةمق نع ةريسلا بتك ىورت امنيب . ةحضاوو
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 !ءايحلاو . . رصبلا ضغ . . ةيعماحلا ةاتفلا امهنم « ررحت » نأ ىغبني نائيش

 e ول +

 ! ةك رحلا ةفيفح ةقيشر نوكت نأ كلذك ىغبني ةعماحل اةاتفو

 نم ىرهظأو . . كتقاشر رهظي امو . . كبسانيام اهنم ىقتنا . . ءايزألا كيلإف
 كتقاط ردقب «كتنيزا»

 ! ؟ نیشخت ادام ٠ كيلع جرح ال

 ؟ ديلاقتلاو ؟ قالحألاو ؟نيدلا نيشخت

 الف كتكرح ىف كلبكت نأ ديرت ىتلا «ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا مطحن اعم ىلاعت

 ! كل ىغبنپ امک ةقیشر ینوکت

 ! ةباذج ىنوکت نأ كلذك ىغبنيو

 ىف . . اهتيشم ىف . .ةباذج نوكت نأ اهتافص نم « «ةررحشملا » ةأرملا اذكهف
 ! اهئیدح یف . .اهتکرح

 !؟ لبقتسملا كيرش . . مالحألا ىتف كيلإ « بذجنني » نأ نيبغرت الأ

 علطتي نم امئاد كانه نوكي نأ مهملا . . هريغ بذجنيلف ءاذه بذجني مل نإ

 ! كيف بغريو . . كب بجعيو . . كيلإ

 اهشيدح ىف علختتو «رسكتتو اهتيشم ىف علختت « ةيعماجلا ةاتفلا » تأدبو
 ‹ عراشلا ألمت ىتلا «ةررحعتملا ةأرملا » وأ «ةثيدحلا ةآرملا » ناونع اذه حبصأو « ٩ رسکتتو

 ! بولطملا وهو . .رقتست الو ادهت ال ىتلا ةجئاهلا ةنتفلاب عراشلا جبعيف

 e و و

 . ةيعماجل ا ةاتفلا هيف ركفث ام رخآف . . تيبلا امأ

 لوقلاب نعضخت الف تيقتا نإ ءاسنلا نم دحأك نتثتل ىبنلا ءاسن اي # ١: نيمؤملا تاهمأ » ابطاخم ىلاعتو هناحہس هللا لوقي (1)

 رصع یف ‹ نيم ؤملا تاهمأو ‹ الم لوسرلا تاجوز نهو [۳۲ : بارحألا ةروس ] €ضرم هبلق ىف ىدلا عمطيف

 وأ ةقباسلا ءاهلايجآ نم ليج ىأ ىف ةيرشبلا اهيلإ لصت مل ممق ىلإ ىمالسإلا عمتجللا هيف عفترا ىذلا ةورذلا
 تاهيجوتلا هذهل ناك له ؟مالسأإلا نع دراش عمتجمو ءهمسا الإ مالسأإلا نع فرعت ال ةاتفب فيكف ءةقحاللا

 ؟دیلاقتو قالحخأو نید نم هیف یقب ام ىلع یضقیو ‹ عمتجملا لحني نأ : ةدحاو ةجيتن الإ ةمومسملا
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 قيطت ال ىتلا ةرعملا وه هيف ءاقبلا حبصأ ىتح . . رفنم ززقم تحن لكب اهل تحن دقل
 . . اهب قصلت نأ ةيعماج ةاتف

 . .ةيعجرلا وه . . رحأتلا وه . . مالظلا وه . . قيضلا وه . .نجسلا وه ثيبلا

 وه . .ةملظملا ىطسولا نورقلا وه . . ةيلابلا ديلاقتلا وه . .«مرحلا رصع » وه

 !. . ءارولا ىلإ هعفدو «ةكرحلا نع عمتجملا لش وه . . لجرلا ةيروتاتكد

 عنصت تناكامك تيبلا ىف ىقبتل ال . . لمعتل ةيعماجلا ةاتفلا ملعتت امنإ

 . . لجرلل ةدبعتسملا . . ديلاقتلا نجس ىف ةعباقلا ةيعجرلا ةرحأتملا ةلهاحل ااهتدج

 ! ةجضان ةئاسنإ حبصت . . اهتيصخش ىمنت لمعت نيحو

 . لمعلا نم اهعني نأ ىغبنپ ال _ثدح ول یتح-۔رمألا اذه نإ . . عضرتو دلتو لمحت
 نيبو ةيجوزلا اهنايح نيب تقسنو «ةلكشملا هذه ىلع تبلغت دق «ةنيدحلا» ةآرملاف

 الو « لمعلاف جاوزلا لبق امأ . . جاوزلا دعب لمعلا نع اهقوعي ءىش دعي ملف «لمعلا
 ! لمعلا ريغ ئش

 ءابروأ ىف «ةآرملا ليجرت» ىلع تبتر ىتلا راثآلا الو . . ةثوللا هذه شقانن انه انسلو
 اعفد اهعفدو ءاهيلع هللا اهرطف ىتلا اهترطف ىلع نوكت نأ نم اهريفنتو ءاهترطف داسفإو

 ةظحل ىف اهلك ةثونألا زيكرتو ) تاسرامنو ميق نم اهتثونأب قلعتي ام لك نم لصنتلا ىلإ
 ‹ لج رلا جهانم ىلع اهميلعتو ‹«لجرلاب هبشتلا ىلإ اهعفدو (ةروعسملا ةسئدلا سنجلا

 . . ثيبلا ىلإ ال لمعلا ىلإ اهرعاشم هيج وتو

 تأدب دق اهسفن ةيبروألا ةأرملا نأ ىلإ ريشن نأ انيفكيو . . ةثوللا هذه انه شقادن ال

 اهلك ةبعللا نأ كردت تأدبو . .اهترطفو اهتيب ىلإ ةدوعلا ىلإ نحتو « اهنثول نم بحعتت
 . “. .اهحلاصل نكت مل

 فدهلا ىلإ لوصولا ىف لئاسولا لعفأ نم اهنآ مهملعل « «ةأرملا ةيضق» ىلع نيططخلللا
 . .بولطملا
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 ؛ ىئاثلا ءزللا (ةيمالسأإإللا ةيبرتلا جهنم «مالس لاو ةيدالا نيب ناسنألا » اهنم « باتک نم رشکآ یف اياضَقْلا هذه تشقان (۱)

 , ريرقتلا اده انيسحف « ةشقانملا ةداعإل اهه لاجملا عستيالو ٤٠ةرصاعم ةيركف بهادلمالو
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 . .تاودألا مهأ نم تناك نإو . . لمعت ىتلا ىه اهدحو ةفاحصلا نكت مل

 . .تاودأاهلك . . ةعاذإلاو امنيسلاو ةيحرسملاو ةصقلا اغنإ

 . فيلأتلاب اتهتناو « ةمجرتلاب اعقوتم ناك امك _اتأدب دقف ةيحرسملاو ةصقلا امأف

 نم نإ اولاقف سان ماق ىتح «تقولا نم ةريصق ريغ ةرتف ةيبنجأ تلظ دقف امنيسلا امأو
 دصقن ) ةيبرعلا ةغللاب ةملكتم ى «ةينطو» مالفآو امنيس انل نوكت الأ انيلع راعلا
 . . دوجولا ىلإ مالفألا كلت تزرب ىتح تفتاكتو « دوهجلا » تماقف (!ةيماعلا

 ‹بكرلا تقحل ام ناعرساهنكلو . . ام اعون ةرخآتم تءاج دقف ةعاذإللا امأف
 . (ريبكلا » بكوملا ىف تكراشو

 هذه فرص .. دحاو فده ىلإ ةياهنلا ىف لوصولل اهلك تاودألا تفتاكت دقل

 ميقلاب ايش لفحيال (ديدج ) عمتجم ءاشنإو . .اهديلاقتو اهقالخأو اهنيد نع ةمألا

 ىف اهيلإ أجلي الو «هتايح حهنم اهنم دمتسي الو «هينيع بصن اهلعجي ال ؛ةينيدلا
 ىأ یف-اهرکذ نإ لب . .هکولس طامغآ الو هتاداع الو هتامامتها الو هراکفأ نیوکت

 ‘« فافختسٴلاو ءازهتسالاو ةيرخسلا ركذ وهف - تقو

 نويزفيلتلا اهيلإ فيضأ نأ دعب ةصاحخ ) لئاسولا هذه نع ثدحتن نآ انه جاتحن الو
 موي لك سانلا هدهشي «دوهشم عقاو اذهف «ةمألا ةايح ىف ةرمدملا اهراثآ نعو (ويديفلاو

 نوزجعی فیک مهنیعأب نوریو « مهتانبو مهدالوأ یف هراثآ مهنیعأب نوریو «ةظحل لکو
 . . راثآلا كلت نم مهتانبو مهدالوأ ةياقوو « ةفلتملا هراثآ دص نع

 ءارو نمكي ىذلا طيطختلا روصت ىف نيعت دق ةعيرس «تانيع ١ طقف ركذن اغإ

 . .ديفنتلا

 لبق حرسملا ىلع ليثمتلاب موقت تناكو ۔اهتاركذم ىف (فسويلا زور » تبتك ۴

 ةناعإ تبلط اهنإ لوقت تبتك ۔اهمسا لمحت ىتلا اهتلجم رادصإو ةفاحصلاب اهلاغتشا
 اهحصنف ‹رشابملا ىناطيربلا ذوفنلل ةعضاحخ كاذ ذإ رصم تناكو ءةموكحلا نم اهح رسل

 بهذت نأ (نيحلا كلذ ىف رصم ىف ىقيقحلا مكاحلا وهو ) ىناطيربلا ىماسلا بودنملا
 . “! لاحلا ىف ةناعإلا تلان كلذ تلعف نإف « كانه اهتايحرسم ضرعتو «فيرلا ىلإ

 ِ حضاو فدهلاو

 !كاذ ذإ «نفلا» نومهفي نم ةلق عم «فيرلا بوجت نأ ىلع تقولا كلذ ىف ةيليثمتلا قرفلا صرح انل رسفياذهو )١(
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 نيدلا نم اياقب ىلع ظفاحم ءهمومع ىف ١ ملسم » تقولا كلذ ىف ىرصملا فيرلاف

 امع رظنلا فرصب ) مالسإللا نم ةدمتسملا «ديلاقتلا» ىلع ةدشب ظفاحمو « قالحخألاو

 -ديلاقتلا نم فيرلا هيلع ظفاحي ام دشأ نمو (تافارحنا نم بناوحلا ضعب ىف اهاشغ

 ةنايص ةيضقو . . ضرعلا ةيضقو ةفعلا ةيضقو باجحلا ةيضق - ةصاحخ ديعصلا ىفو
 . . (تالفنالا»و لالحنالاو لذبتلا نم ةماع ةفصب ةأرملا

 مظعم وه فيرلاف . نيططخللا مامآ كش الو ةبقع ةروصلا هذه ىلع فيرلا ءاقبو

 اميلس فيرلا ىقيو ءاهدحو ةمصاعلا تدسف نإ ةلماك هرامث ططخعلا ىتؤي نلو . رصم

 مهتقو نم دفنتسيو «نيططخملا ىلع رمألا ليطي اذه نإف . . ديلاقتلا طيحم ىف ولو ىتح
 (لاحلا ةعيبطب نويزفيلتلا الو «دعب تئشنآ دق ةعاذإلا نكت مل ) ليلق ريغ اشيش مهدهجو

 ءاهتقيقحب ملعأ وهو -«فسويلا زور » ىناطيربلا ىماسلا بودنملا هجوي انه نمف
 اليلق هحزح زت نأ اهتايحرسمو اهحرسم لعل « فيرلا ىلإ بهذت نأ-اهرود ةقيقحو
 .  رومألا جرفنتف . .«نايوذلا » ىف ذحأيف ‹ ةدماصلا هديلاقت نع

 امك ليشمتلا ىف « ةسردم ١ بحاصو « بوهوم ىهاكف لثم ىناحيرلا بيجن #
 نع ىه لب . . «نفلاب » اهفلغ نإو « هتيبيلص ىس ال یبیلص هنکلو .حرسملا داقن لوقي
 ىلإ نودودشم مهنأل « رمألاب سالا سحي نأ نود ثيبحل ا اهادم غلبت «نفلا » قيرط

 ءارو نوقاسنيف . . باجعإإلا ةوشن ىف مهو ىفخل ا ريثأتلا نوقلتيف «ةرثؤملا ةينفلا ةعاربلا
 . ريثأتلا

 ةيرخس ةيبرعلا ةغللا نمو ةيبرعلا ةغللا سردم نم هيف رخسي  ىئامنيس مليف هل
 هفقاوم لك ثعبت انيكسم اسئاب ةيبرعلا ةغللا سردم روصيف- كش الب ةدوصقم .ةركام

 اصن ًأرقت نأ لواحت ةعئام ةاتف لعجيو « دحأ دنع مارتحالا ريشي الو « هب ةيرخسلا ىلع

 اهنكلو - لفاغلا روهمجل ا اهل كحضي  ةكحضم ءاطخأ ىطخعتف ةعلاطملا سرد ىف ايبرع

 ةغللاف . . ةروذحم تنبلا نأ دهاشملل ىحوت ىتلا ةروصلاب ثادحألا قايس ىف مدقت

 ٠۹۹۲ هنس ردص یدذلا «مویلا یبرعلا ملاعلا » هباتک یف «رجرب ورم » یکیرمألا یدوهیلا بتاکلا اندجو اذإ بجعن ال (۱)

 نأ - حوضوب -ررقي نأ دعب « ةيدابلاو فيرلا ىف «ةيراضحل ا اهتبرجت » ةصالحن بصت نأ ىغبني ةنيدملا نأ ىلع اصن صني

 صرح نم كلذك بجعن الو !ةيدابلاو فيرلا ىف هتوق ىلع ايقاب لازام هنكلو ةديدملا ىف هريثأت فعض دق مالسإللا
 دسلا نم ةقاطلا ديلوت قيرط نع ةصاح ديعصلا ىلإو- ىرصملا فيرلا ىلإ ءابرهكلا ليصوت ىلع رصانلا دبع لامج

 | نميلا ىلإ نويزفيلتلا لاخدإ ىلع- نميلا عم هبرح ىف - كلذك هصرحو | نويزفيلتلا نويفيرلا دهاشيل « ىلاعلا
 . «تانہلا لزغ 2 همسا (۲)
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 !دهجلا نم ملعملا لذب امهم اهبعوتسي نأ ملعتملل نكي ال ! ماهفألا ىلع ةبعص . .اذكه

 (ناديز ليمإ هوحخأ وه رخآلاو ) لالهلا راد ىسسؤم دحأ وه ناديز ىجروج #۴
 ةفاحصلا سيسأت ىلإ ارهجتا نيذلا نيينوراملا نييحيسملا نيينانبللا نم - انفلسأ امك ۔امهو

 تایاورو اصصق بتکی هنآ ایفحص هنوک ىلع دیزی نادیز یجروج نکلو . رصم یف
 هتاياور ىف لوانت دقو . . ىنف بوث ىف ىمالسإلا خيراتلا ثادحأ لوانتت «!ةيمالسإ »
 لعجت - لقألا ىلع هتقول ةبسنلاب -ةينفلا ةعاربلا نم ردق هلو «ةيخيرات ثادحأ ةدع
 . . رثأتو فخش یف هتایاور باتي ئراقلا

 !؟ ىمالسإلا خيراتلا ثادحأ لوانت فيكف

 باجعإلا ىلع ثعبي «ىمالسإ ١ فقوم ىف نيملسملا روصيف ىسني ةرم نم ام هنإ

 داجمأب زازتعالا ملسملا ىف ثعبي نأ نع الضف «مهمارتحاو مهريدقت وأ «مهب
 ..مالسإلا

 ءاوس «مهتاوهش ءارو ىرجلاو «وهللاو برطلا ىف نوقراغ امإ- نوملسملا ىأ- مهنإ
 ريثت ةداج فقاوم نوفقاوامإو . . لاملا ةرهش وأ كلملا ةوهش وأ سجل ا ةوهش
 ريشي ىذلا وه ۔اينارصن وأ ايدوهي ناك ءاوس ۔«باتكلا لهأ » نم ادحاو نأل «باجيعإلا
 نم دحاولا كلذ نكي مل نإف ! ذيفنتلا ىف مهدناسي مهءارو فقيو مهل ططخيو مهيلع

 مهتافالخو ء«مهشبعو مهوهل ىف نوملسملاف ‹ ةروصلا ىف ارضاح باتكلا لهأ
 ىف ؟ ىتماذهو . . عايضلا ىلإ مهسفنأ نوملسي . . ةطباهلا مهتارماؤمو « مهتاراجشو

 ةعاطلاب ايندلا مهل نيدت ‹ضرألا ىف نينكمم اهيف نوملسملا ناك ىتلا تاقوألا دشأ
 . “)!! ناعذإلاو

 ‹ نيعم عوضوم ىف نييئامنيسلاو نييحرسملاو نيصصقلا نم ةعومجم صصخت #

 اهل -ةماع ةفصب ةملعتمو « بلاغلا ىف ةيعماج ۔ ةاتف نأ هتصالحخ « ةفلتخم روصب رركتي

 جاوزلل مدقتي مث | عوقولا نم ةفلتخم تاجرد ىلع عقي ام امهنيب عقي . .(یيدص )

 امإ- ةماع ةفصب نايديلقتلا نايعجرلاو «بلاغلا ىف نايفيرلا- اهاوبأ هضفريف اهنم

 ىلعامهنماصرح-امهنأل امإو ءةفلخملا امهتيلقعب انيعم اجاوز اهل نابتري امهنأل

 ىضقت مث . .هنيعب ببسلا اذه لجأ نم هناضفريف هل ةاتفلا ليم نارعشي  «ديلاقعلا»

 ««نيفلؤملا » نم نويزغيلتلا وأ ةعاذحال ىمالسإلا خيراعلا ثادحأ «ةحرسم » ىلإ نوهجتي نيذلا نأ هل فسؤي ام (1)

 ! رخآ عجرم نع اوثحب مهتہلط اھیف اودجی مل نإف ! نادیز یج روج لامعا یلإ نوھجتپ ام لوآ نوھجحی
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 «رارصإلا نم ةفلتخم روصب ءاهفقوم ىلع ةاتفلا رارصإب مليفلا وأ ةيحرسملا وأ ةصقلا
 عم بورهلاو تيبلا كرت اهدشأو ءاهادلاو اهل همدقي ىذلا بيطغلا ضفر اهاندأ
 ىضرو . ةاتفلا هيلع ترصأام ذيفلتب ةلاح لك ىف رمألا ىهتنيو . .«قيدصلا»
 ‹ةصاح مألا عانتقا وأ ء عقاولا رمألل اناعذإ ةيمدقتلا ةاتفلا رمأل امهميلست وأ «نيدلاولا
 . ١ !قح ىلع ةاتفلا نأو « نيئطخم اناك امهنأب بألا اهعانقإ ةلواحمو

 عمتجملا نأب لوقلا ىف _" تاقوألا نم تقو ىف - باتكلا نم ةعومجم صصخت #
 ةشحافلا نأو . .ديلاقتلا ىلع اظفاحم ناك نأ تقو ةيقلخلا ةيرحلا نم افيظن نكي مل
 روضسلا نإ نولوقياوناك نيذلا ىلع ادر كلذو . .باجحلا راتس تحت عقت تناک

 . ىقلخلا للحتلا ىلإ امتح نايدؤيس طالتخالاو

 هذهف « هيف ةيرج عوقو نم ولخي ال اظفاحم ناك امهم عمتجم ى - عمتجملا نوكو
 نم هنكلو . ةا هللا لوسر عمتجم ىف تعقو ةشحافلا نأ اهل ادهاش ىفكي . . ةقيقح

 ‹ نيدلا ىف ةدئاف الف كانه عقتو انه عقت ةشحافلا تمادام هنإ لاقي نأ ظيلغلا حجبتلا
 ! ةيقلخلا تاهيجوتلا لكل ةميق الو « ديلاقتلا ىف ةدئاف الو « قالحخألا ىف ةدئاف الو

 اهتبوقع لانتو «ركنتسي اذوذش الإ ةيرجلا هيف عقت ال عمتجم نيب مخصض قراف كانهف
 ! ركنتسملا ذوذشلا ىه هيف ةفعلا حبصت ىتح ةشحافلاب جعي عمتجمو ‹ عقت نيح ةعدارلا

 زور)» ةلجم ىف اهثبي ناك ىتلا هتاهيجوت دحأ ىف سودقلا دبع ناسحإ بتك#
 ‹اهيبأ ىلإ بهذتو ءاهدي ىف اهقپدص ذحأت نأ ةاتف لك بلاطأ ىننإ : '«“فسويلا
 ! یقیدص اذه : هل لوقتو

 تاعماجلا ىدحإ راز هنأ «مويلا رابخأ ىف هتالاقم یدحإ یف روصنم سینآ بتک ۴

 ءانف یف شئاشحلا ىلع نقلتسم اجاوزأ اجاوزأ تانبلاو دالوألا كانه یارو ةيناملألا

 هارت یکل ! طویسا ةعماج یف رظنملا كلذ یرآ یتم : یسفن یف تلقف : لاق . . ةعماجلا

 ! هيلع دوعتتو ‹ديعصلا لهأ نويع

 مساب اغإ «مالسإلا مساب حيحصتلا وه دوصقملا سيل هنأل ء ةيضقلا هله ىف مالسإللا فقوم لاحلا ةعيبطب ركذي ال (1)

 لبق تنبلاو دلولا نيب ةمئاقلا ةقالعلا نع ىضري نل مالسإلا نأ نع الضف ! مالسإلا ىلع جورخلاو ررحتلاو مدقتلا

 أ مليفلاو ةيحرسملاو ةصقلا ىق ؟ةوعدلا ١ عوضوم ىه تاذلاب ةقالعلا هذهو « جاوزلا

 نم یرحا عاقب یف مدختست لارتام اھنکلو ءاهضارغأ تدفنتسا دقف مويلا رصم ىف قرطت تاعوضوملا هذه دعت ملام ر (۲)

 | اهيلع ءاضقلا داري ديلاقت نم ةيقب دج وت ثيح « ىمالسإلا ملاعلا

 . سودقلا دبع ناسحإ مآ ىه فسويلا زور (۳)
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 . .ةيراعلا ىناغألاو . . ةيراعلاروصلا نييالم لب فالآ نع الضف هريغو اذه

 ةعاذإلاو تالجملاو فحصلا ألمت ىتلا . .ةيراعلا تكنلاو . . ةيراعلا راكفألاو

 عراوشلا ىف :ناكم لك ىف ةيراعلا داسجألا نييالم لب فالآو . . نويزفلتلاو امنيسلاو

 هلل هجتت نأ نع الضف . . داج ءىشل هجتت ال سوفنلا لعجت ىتلا ةهافتلا . .اهيعمتسمو

 وک ډک ډا

 ىتلا ىه «ىقلخلا داسفلا نم اهنع جتنامو ءاهدحو «ةأرملا ةيضق » نكت ملو

 الماش لوذبملا دهحلا ناك دقف ‹ةيمالس إلا هروذجب عمتجملا طابترا كف ىف تمدخعتسا

 نم ئشانلا ىقلخلا داسفلاو «ةأرملا ةيضق » تناك نإو « ءانشتسا الب نيدايملا عيمجل

 . طابترالا كلذ كف ىف لئاسولا لعفأ نم ««ررحتتلا»

 لاجم امه «رفاو طاشنب ىركفلا وزغلا امهيف لمع نييسيئر نيلاجم ىلإ انه ٌرشنلو
 .ةسايسلا لاجمو «بدألآو ركفلا

 برألاور فلا لاج «د»

 (ةثيدحلا لايجألا » نيب ةلصلا تب بولطملا ناك دقف بدألاو ركفلا لاجم ىف امأف

 .مالسإلا نم دمتسملا ىبدألاو ىركفلا اهثارت نيبو

 ةباتكل اوعدي نآ ةيمهأو انزو هنم لقأ نورخآو (اشاب ) ىمهف زيزعلا دبع لواح دقو
 تدثو ةلواحملا نكلو «ةيكرتلا ةغللاب كروتاتآ لعف امك ةينيتاللا فورحل اب ةيبرعلا ةغللا

 ىوحي ىذلا دلبلا ىف حجنت نأ اهل ناك امو ءاهيمدق ىلع طق فقت ملو ءاهدهم ىف

 .مالسإلا بوعش لكل ةيبرعلا ةغللا ملعي ماع فلأ هيف امئاق رهزألا لظ ىذلاو « رهزألا

 وملت نأ ةغللا هذه لعل «ةيماعلا ةغللاب بدألا ةبانكل ارعدي نأ نورخآ لواحو

 ةيسنرفلا تلتق امك « ةيبرعلا ةغللا لتقتف-بدألاو ركفلا ةغل ريصت نيح -عرعرتتو

 ًادبم ىف ةيماع تاغل ةروص ىف اهنع تعرفت ىتلا ةينيتاللا ةغللا امهريغو ةيلاطيإلاو
 ! مألا ةغللا تلتقو «ةيح » تاغل ىلإ تلوحت مث « رمألا
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 ىلإ اهب نوداني نولازي ال نمم مغرلا ىلع لشفلاب تءاب كلذك ةلواحعملا هذه نكلو
 انلزن نحن انإ » : لزنملا هباتك ظفح دق هللا نأ امكف . نآرقلا دوجو ببسب -ةظحللا هذه

 ظفح- ةجيتن ظفحتو ىقبت نأ ةغللا هذهل هللا بتك كلذكف « )١“ 4 نوظفاحل هل انإو ركذلا

 . ") #نولقعت مكلعل ايبرع انآرق هانلزنأ انإ # اهب لزنملا باتكلا
 ! لازيامو . . بيرغتلا ةاعدل رومألا ظيغأ نم اذه ناك دقو

 اهتروص هيوشت ةلواحم مغر ةيبرعلا ةغللا ىلع لماكلا ءاضقلا ىف اولشف ذإ مهنكلو

 نعاهزجعو ءاهدومجو < "اهتبوعص نع ثيدحل اب ‹ (ةثيدحلا لایجألا » ناهذآ یف

 نم -اولواح دقف - نفلاو ملعلاو بدألاو ركفلا لاجم ىف هب ءافولا اهنم داري اجب ءافولا

 . ىمالسإلا اهثارتو «ةثيدحلا لايجألا » كلت نيب اهنيهوت وآ ةلصلا عطق ۔ ىرحخأ قرط

 «ىملعلا» اهلاجم ىف ءاوس . . «روطتلا » ةركف ثب ىه قرطلا ىدحإ تناك
 ىف اهيلإ ترس ىتلا ةيقالخألاو ةيعامتجالاو ةيركفلا تالاجملا ىف وأ « 0 ىلصألا

 . ةيلاعلا ةيدوهيلا لعفب ابروأ

 ثيدح اذه نأ درجمل « يدق لك نم ريخ وه ثيدح لك نأ روطتلا ةركف ىضتقمو
 دق ءايدق هلك مالسإلا ناك الو !ىرحخأ بابسأ ىأ نع رظنلا فرصب «طقف «ميدق كاذو

 اب ذحخألاو هذبن ىضتقي روطتلاف ءانرق رشع ةثالث نم رثكآ - تقولا كلذ ىف - هيلع ىضم
 ةراضحلا كلتب ذحخألا مزل كلذل . . ةيبروألا ةراضحلا وه هدعب دج ىذلاو . . هدعب دج
 © مالسإللا دبنو

 «نييعجرلا » نأل ‹ ىفكي ال - لقألا ىلع رمألا أدبم ىف -هدحو ببسلا اذه ناك ذإو

 «ةيعوضوم» بابسأب هتيوقت نم دبالف « نويمدقتلا هب نمؤي امك روطتلاب نوئمؤي ال
 ‹«روطتلا ةركف تيبثتل ىرخأ ةهج نم حلصتو «ةهج نم مالسإإلاب نيملسملا كسمت نهوت
 ! مالسإلاو نيملسملا نيب طابترالا كفل دعب اميف ةرداق ۔اهدحو - حبصت ىتح

 , [۲ ]ف سوي ةروس (۲) .[ ٩ ]ر چلا ةروس (1)

 . ةيبرعلا ةغللا دض بولئد ططخم نع لبق نم هانركذ امو < یناحیرلا بیج ملیف نع ہانرکذ ام عجار 7

 )٤( نيثدحملا ءاملعلا نم ريثك اهركنأو ءاهتاموقم نم اريثك مويلا ةينيورادلا روطتلا ةيرظن تدقف .

 )٥( باتك نم «ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود * لصف تثش نإ رظنا ١ «ةرصاعم ةيركف بهاذم .

 ةيبرخلا ةراضحلا ذحأن نأ نذإ انيلعف : هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا ؛رصم ىف ةفاقثلا لبقتسم 3 باتك ىف نيسح هط لوقي (1)

 ! كلذ نم ةلاحم ال ( ) رش اهيف ناك نإ ءاهرشو اهریخپ
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 ةرضحتملا ةئيبلل حلصي ال هنكلو ءاهيف اشن ىتلا ةيودبلا ةئيبلل اح لاص ناك مالسإلاف
 أ مويلا ةدوجوللا

 ‹ةيناسنإلا ةردهم « لجرلل ةدبعتسم «تيبلا ةديعق اهلعجيو <« ةأرملا ملظي مالسإلاو

 !ناسنإلا قوقحل ريرقت هيف سيل ! ىطارقيد ريغ ماظن مالس لاو
 سيل ةيقالخألا تاهيجوتلا نم ةعومجم وه امنإ ! “” مكح ماظن هل سيل مالسإلاو

 ! ريغ

 داصتقالا هيلع رودي ىذلا دومعلا وه ابرلاو ءابرلا مرحي هنأل ىعجر ماظن مالسإإلاو
 ! هريغ ىلع رودي الو « روطتملا ىعانصلا

 . "7 . .مالسإلاو . .مالسإلاو . .مالس لاو
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 . . ىمالسإلا خيراتلا هيوشت كلذك ةمدختسملا قرطلا نيب نم ناكو

 ىمالسإلا خيراتلا تاموقم ءافخإو «هدحو ىسايسلا خيراتلا زاربإ نع الضفف

 ؛ةروصلا نم ءاضيبلا بناوحلا ءافحإو فارحنالا طخ زاربإ ىرحخأ ةرابعب وأ «ىرحخألا

 نم هيف سيل هنأو ‹« تقولا نم ةريصق ةرتف الإ شعي مل مالسإلا نأب اثيبخ ءاحيإ ىطعي ام
 ىغبني لب «هيلع صرحلا قحتسي ام هيف سيلو «دوجولا ةيرارمتسا هيطعي ام تاموقملا
 رشن اولوت ىذلا- نوقرشتسملا دمع دقف هلك كلذ نع الضف . . هنم خالسنالاو هذبن

 ‹ةيبرعلا ةغللاب اهرشن مهدعب نم مهذيمالت ىلوتو «مهتاغلب مالسإلا لوح تاهبشلا
 ىف ذيمالتلا كغلوأ ءامسأب ةلحشتنم امإو « ةليلق تالاح ىف اهباحصأ ىلإ ةبوسلم امإ

 نم لينلا ىلإ - مهذيمالت مهدعب نمو -نوقرشتسملا كئلوآ دمع ۔نايحألا بلغأ
 هللا ناوضر ماركلا ةباحصلاو « يي هللا لوسرب اءدب « ىمظعلا مالسإلا تايصخش
 !! ديمحلا دبع ناطلسلاو ةينامثعلا ةلودلا اريخأو . مهيلع

 «مالسإلا ردص ةرتف : ةصاخ ةفصب نيتنثا نيترتف ىلع هيوشتلا ىف ۔اوزكر دقل

 . قزارلا دبع ىلعل ؟مكحلا ماظنو مالسإلا ١ باتك رظنا ()

 . ؟مالسإلا لوح تاهبش » باتك ىف لبق نم تاهبشلا هذه نم اریثک تشقان (۲)

۲۸۱ 



 ةلواحم دنع ةياهنلا ىف نايقتلي اناك نإو «نيفلتخم نيببسل . . ةينامثعلا ةلودلا ةرتفو

 . مالسإلا نم ةيمالسإللا ةمألا خلس

 .ملسم لك ىدل ديدشلا زازتعالاو رخفلا عضوم اهنالف مالسإلا ردص ةرتف امأف

 نيملسملا دشت ۔ ةبيجعلا اهتيلاثمو ‹ةقهاشلا اهتعفرو « ةذفلا اهتءاض وب ۔ تلازامو

 ىف ةقيمعلا ةبغرلا نمو ءاهب رثأتلا نم مهسفنأ نوكلي الف « مهلايجأ عيمج ىف ادش
 . ضرألا عقاو ىف ةلثم ىرحخآ ةرم اهتيؤر

 مالس حال ظفح ىذلا وه ةيلانملا ةرتفلا كلت دوجو نأ اديج مالسإللا ءادعأ ملعيو

 . ٠ جراخل او لخادلا نم ثراوكلا نم هباصأ ام لك مغر نورقلا رم ىلع هتیويح

 ‹ ةذفلا ةرعفلا كلت ىلإ هسفن وفهت نم دجوي نيملسملا لايجآ نم ليج لك ىفف
 ‹ عطقني الو مالسإلا طخ دتميف « هلوح نميف وأ هسفن ىف اهقيقحت ديعي نآ لواحيف
 . “” . دومخلا وأ ةوفغلا دعب ةرم لك ىف ثعبنيو

 كلت هيوشت نولواحي اوحار ءرمألااذه نم مهكلمتي ىذلا ظيغلاو قنحلا لكبو

 دوعت الف ءاهيلإ علطتلاو ءاهب زازتعالا نيملسملا سرفن نم نوعلتقي مهلعل ‹«ةرتفلا

 !دیدج ثاعبنا نم مئاد رطح عضوم
 ريقوتلا ىف اهيليو ‹ ةي هللا لوسر ةيصخش نيملسملا دنع تايصخشلا سدقأو

 مخض لتر یتأی مث . .امهنع هللا یضر رمعو رکب وب مارکلا هتباحص نم مارتحالاو
 ىف رركتي مل وحن ىلع مالسإلا ردص ةرتف مهب محدزت ةيخيراتلا تايصخشلا نم
 . .خيراتلا

 تهوش نإ اهلعل . . تاذلاب تايصخشلا هذه وه نذإ مالسإلا ءادعأ مه نكيلف
 ددهتي ىذلا رطالا كلذ بهذيف «نيملسملا سوفن ىف ىح ا اهعاعشإ دقفت اهتروص
 . ديدج نم مالسإلا ثاعبنا نم مالسإلا ءادعأ

 امالك نوكولي نوقرشتسملا حار « «ىملعلا جهنملا»و «ىملعلا ثحبلا » ىوعد تحتو

 نومتکیل مھنم اقیرف نإو | مھءائبآ نوفرصعی امک ہنوفرعی باتکلا مهانیتآ نیلا ل : باتكلا لهأ نع ىلاعتو هناحبس لوقپ (۱)

 . هيف ةوقلا نماكم نوملعي امك « قحا هنأ اديج نوملعي مهف ٠٤١[ : ةرقبلا ةروس ] نوملعي مهو قحا

 ۔۔ررکتت مل إو یتح مالسإلا خيرات ىف ةديرفلا ةرعفلا كلت دوجو نأ انيب ثيح ديرفلا ليحلا ىلإ ةرظن » لصف عجار (۲)

 . ةيمالسإلا ةمألا ةايح ىف ةمخض ةمهم - هللا ردقب . ىدؤي
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 ىملعلا جهنملا نع لماكلا دعبلاو دصقلا ءوسو بذكلاو لحمتلا هيف ودبي افيعض اهفات

 1,0... ىملعلا ثحبلا حورو

 - برغلا نم ءىجي ام لكو برغلل مهحاورآ تدبعتسا نيذلا- مهذيمالت نكلو

 تارضاحمو بتك ةروص ىف هؤيقت نوديعي مث نوقرشتسملا هلوقي ام نوفقلتي اوحار
 -انلق امك ۔اھباحصأ ىلإ لاوقألا اهيف نوبسني « تالاقمو ثوحبو «!ةيعماج» لئاسرو

 : اعم نيتيرج یف نوعقيف «نایحألا بلغآ مهسفنآ ىلإ اهنوبسنپو « ةليلق تالاح ىف

 اب نيتلاحلا ىف نيجفنتم « ءاعدالاو بذكلا ةيرجو « مهئادعأ ركف ىف نابوذلا ةيرج

 ! هللا دابع ىلع هب نیلعتسم « مهئادعأ مالک نم هب نوقدشتي

 رثأتپو ‹سان عدخني- ىملعلا ثحببلا راتس تحت ةصاحخ ۔ بيذاكألا راركت ةرثك نمو

 ! رايتلا یف نوفرجنیف . . سان قدصيو « سان

 رخآ فده امهيوشتل كانه ناك دقف ةصاحخ ديمحلا دبعو ةينامثعلا ةلودلل ةبسنلاب امأ

 «ةصاحخ ةفصب ةينامثعلا ةلودلا هركت اهنكلو ء«ةماع مالسإللا هركت ةيبيلصلا ابروأ نإ

 ةلودلا ىلإ ةعساش تاحاسماهنم تمضو ءابروأ ىف تلغوت ىتلا ىه اهنأل
 اولخد نييالملا تارشع - ثيمس لوتناک درفلو لاق امك ۔اهلهأ نم تذحخأو ‹ ةيمالسأإلا

 ديمحلا دبع ناهركي -ةيملاعلا ةيدوهيلا اهعمو - ةيبيلصلا ابروأ نإ مث . .مالسإللا ىف
 ضفر هنألو < ةينامثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلل ةعمتجم ابروأ طخض مواقي ناك هنأل تاذلاب

 امیف هنایب یتأیس امک یدوھی یبیلص بلطم وهو ) نیطسلف یف دوهیلل یموق نطو ءاطعإ
 . .تاءارغإلا لكو تالواحملا لك مغر (دعب

 نوملسملا ناكو « ىمالسأإإلا ملاعلا تمكح ةفالحخ ةلود رخآ ىه ةينامثعلا ةلودلاو

 اوناك وأ «رشابملا اهمكح تحت نيعقاو اوناك ءاوس « ءالولاب اهل نونيدي ضرألا لک یف

 . .مالسإإلا ءادعأ ةزوح ىف ىتح اوناك وأ «اهنع «نيلقتسماا

 ءادعألا عاطتسا ‹نامزلا نم نينرق تدتما - ةيدوهي ةيبيلص - ةليوط تارماؤم دعبو

 . .نيملسملا ىلع مهتضبق اومكحيو ءاهنم اوحيرتسيو ةفالخلا ةلود ىلع اوضفي نأ

 ىلإ ادبآ نونئمطي ال - مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي نيذلا-مالسإلا ءادعأ نكلو

 )١( ؟مالسإلاو نوقرشتسملا » باتك ىف رثكأ ليصفتب اياضقلا هذه نع تثدحت .
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 نم موي یف ةلود هل دوعت نأ نوشخیو «دیدج نم ثعبني نأ امئاد نوشخیو . . مالسإلا

 سدقملا فيسلا » باتك ةمدقم ىف نييكيرمألا نيقرشتسملا دحأ « نيب ساموت » لوقي

The Sacred Swordدعب «  ùهلاحوتفو مالسإلا خيرات نع ةذبن هئارشقل حرشي  

 ثدح ام نكلو .انيديأ ةضبق ىف نوملسملا حبصأو «مويلا لاحلا ريغت دقو» : ةعساولا

 بولق ىف ٠ ةي ١ دمحم اهدقوأ ىتلا ةلعشلا نإو . ىرحخأ ةرم ثدحي نأ نكي ةرم

 . « ! ءافطنالل ةلباق ريغ ةلعش ىهل « هعابتأ

 نإ : «برغلاو مالسإإلا » ناونعب هل ةرضاحم ىف ىبنيوت ىزيلجنإلا خرؤملا لوقيو
 !فورظلا تآيهت اذإ ىرحخآ ةرم ٠ ةيراتيلوربلا لودلا ةماعز ىلوتي نأ نكي مالسإلا

 - ةينامثحلا ةلودلا ىأ-ةريحخألا ةيمالسإللا ةلودلا ةروص هيوشن ىغبني كلذ لجأ نم

 . . ىرخأ ةرم مالسإلل ةلود ةماقإ ىف دحأ ركفي ال ىتح < ةروص عشبأ ىف اهريوصتو

 نلو دبألا ىلإ تبهذ دق ةلودلا هذه نأ! ناطيشلا اودمحي وأ - هللا اودمحی یتح لب

 !دوعت

 الق ىتح اهنوربكي اولظو ةينامثعلا ةلودلا ءاطحخأ ىلع ءادعألا زكر كلذ لجأ نمو

 . . هلك ةحفصلا غارف

 ضعب ىف ةميسج ءاطخأو . . كش الب ءاطخأ ةينامشعلا ةلودلل ناك دقلو

 ىتلا ةيقيقحلا ةروصلا ىه نكت مل ءادعألا اهروص ىتلا ةروصلا نكلو .نايحألا

 ء تارملا تائم ءاطحألا اهيف ربكت-دمع نع-ةهوشم ةروص امنإ ‹« لعفلاب تعقو

 اداوسلا ةكلاح ءاهلک اداوس ودېت یتح ‹ تانسحلا لک اهیف یحمتو

 هضفر - هثادعأ سح ىف - ىربكلا هتيرج تناك ىذلا . . ةصاخ ةفصب ديمحلا دبعو

 نم دوس هتروص نوكت نأ ىغبني اذهف . . نيطسلف ىف دوهيلل ىموق نطو ةماقإ رارصإب
 . .ةيلاعلا ةيدوهيلاو ةي اعلا ةيبيلصلا عامطأ هجو ىف فقي نم لكل ةربع نوكيل !داوسلا

 مهعضو ريوصت « مالسإلا نم مهخلس و ‹ نيملسمل | ةنتفل عضوام دش ناكو

 لودب مايألا هذه حلطصم ىف ىمسي ام وأ «برغلا ةرطيس تحت ةعقاولا لودلا ةيراتيلوربلا لودلاب ىبنيوت دصقي )١(

 . «ثلاثلا ملاعلا»

 . ةيئامثعلا ةلودلا نع ثيدحلا دنع «فارحنالا طخ » لصف عجار (۲)
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 امإ :امهل ثلاث ال نينثا نيرايخ نيب اوناك مهنأب ةينامشعلا ةلودلا رخاوأ ىف ىخيراتلا

 دومجلاو طاطحنالاو رحأتلا هعمو «ىمالسإإلا مكحلاو ةيمالسإلا ةلودلا لظ ىف ءاقبلا

 ةيمالسإإلا ةلودلا ةلازإ امإو ؛ طلستلاو دادبتسالاو ملظلا هعمو ‹ةایحخا نیدایم لک یف

 دعب «ةايحخلا نيدايم لك ىف ىقرلاو ةراضحلاو مدقتلا ىلع حاتفنالاو «یمالسإلا مكحلاو

 . 1! دادبتسالاو طلستلاو ملظلا نم ررحستلا

 ةكرح مايق وهو « نكمملا ثلاثلا ليدبلا ةروصلا هذه ىف - نيملسملا نع بجحو

 ةيمالسإلا ةلودلا ىلع ىقبت نكلو « ىنامثعلا مكحلا دسافم حلصت «ةحيحص ةيمالسإ
 حلصتو ‹ ىمالسإلا ملاعلا نم ناكم ىأ ىف وأ ايكرت یف ءاوس ءیمالسإلا محل او

 . .مالس إلا ةقيقح ىلإ هدرتو ىمالسإلا عمتجللا تافارحنا

 یخغبنی الف «هنم نوفوختی ام دشآو « مالسإلا ءادعأ ههرکي ام وه تاذلاب لیدبلا اذهف

 رايخلا كلذ «نيقباسلا نيليدبلا نيب رايخلا ىقبيو «قالطإلا ىلع ةروصلا ىف رهظي نأ
 ! مالسإلا نم خالسنالا ىلإ - ةياهنلا ىف ىدؤي ىذلا

# $F 

 نع نيملسملا قرصل بدألاو ركفلا لاجم ىف ثلاث قيرط مدختسا كلذك

 ..مالسإلا

 ىلع كش الو اوعقو دق ةيبنجألا تاغللا اوملعت نيذلا «نيركفملا»و «ءابدألا » نإ

 اهيف ناكو « مهيلإ ةبسنلاب ةديدج تناك ءاهوملعت ىتلا تاغللا ىف ةيركفو ةيبدأ ةورث

 ىركفلا ءاوخلل ةبسلاب تناكو ؛اهنم ةدافتسالاو اهيلع عالطالا قحتست ةريثك ءايشأ

 .ةايحلا ةماقإل حلصي امسد ادازو « نمشب ردقت ال ةورث ودبت نوملسملا هشيعي ىذلا

 ةفاقثلاو ىبروألا ركفلاب «نيركفملا»و «ءابدألا » ءالؤه دنع مخض راهبنا ثدحو

 . ةيبروألا

 نوبقری الاو مهتامرح نوکهتنیو مهنولتقیو مهنوحبذي « مهئادعأ ةضبق ىف نوملسملا عقو ةينامثعلا ةلودلا تليزآ نيح )١(

 دادبتسالاو طلسعلا نم ؛ررحشلا » وه اذه ناكو . هلیرنت مکحم یف یلاعتو هناحېس ررقامک ٤ةمذ الو الإ نمؤم یف

 كلذ دعب ءاج مث . مالسإلا نم خالسنالاو ةفالحللا ةلود نم خالسنالاب مهورغأ نيدلا مهئادعأ ىديأ نم هولا ىذلا

 عاونأ عشب نيملسملاب اوعقوأف ةينويهصلاو ةيبيلصلا ءالمع ىمالسإلا ملاعلا هيف مكح ىذلا «لالقتسالا» دهع

 ءهدسافمو «ىكرتلا رامعتسالا نع نوثدحتي برغلا ديبع لازامو | خيراتلا حباذم عشبأو « خيراتلا ىف ةيروتاتكدلا

 . «لالقتسالا » دوهع ىف مهماكح ةيشحو بتاج ىلإ ساقت ال یکر تلا مکحلا دسافم تناک امنہپ
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 عالطالا قحتسي ال اشغ ايش اناك ةيبرغلا ةفاقشلاو ىبرغلا ركفلا نإ لوقن انسلو
 ريشن انکلو . مالطالا قحتست ةريثك ءايشأ امهيف نإ يسكعلا ىلع -لوقن لب . . هيلع

 . عوضوملا ىف نيتماه نيتطقن ىلإ
 نم اهترفنو ابروأب تطاحأ ىتلا فورظلا نأل « ةفرحنم ركفلا اذه ةدعاق نأ : ىلوألا

 «هنيدايم عيمج لمشيو «هلك ىبروألا ركفلا ىف لغلغتي روفنلا اذه تلعج «نيدلا
 . خلا ةيداصققا وأ ةيعامتجا وأ ةيسايس وأ «ةيملع » ةسارد وأ ءافرص ابدأ ناك ءاوس
 اذه ىلع هتامصب كرت دق «هللا دنع نم ىتأپام لک ةدناعمو «هللا نع دورشلا نأو

 -ةروص دجوأو « ةيسيئرلا دوجولا قئاقحل ةحيحصلا ةيؤرلا نع حنج مث نمو «ركفلا
 نع اعطقنم هروصت تماد ام «ةيقيقحلا هتروص ىه تسيل درجولا اذهل .اروص وأ
 ال نيحو . . هل هقلاخ اهبتر ىتلا ننسلا ريغ ىلعو « هل هقلاحخ ريبدت ريغب امئاق «هقلاح

 امك «هلك دوجولل ةلماشلا ةحيحصلا ةيؤرلا هتوفت ىمظعلا ةقيقحلا كلت ناسنإلا ىري
 عطقنت نيح ةيرشبلا «ةيؤرلا » ىف لحخدت ال « دوج ولا اذه نم ةلماك «تاعاطق » هتوفت

 «دوجولا اذه ةياغو «ىناسنإلا دوجولا ىلع هلك اذه سكعنيو . . ىنابرلا ىحولا نع
 الدب « ىوه » هلك كلذ نوكيف . .اهديدحت دعب ةياغلا كلت قيقحعتل عبتي ىذلا جهنملاو

 . نيقي ىلإ دنتست ال ةيئاوشع براجت نوكيو ««قئاقح » نوكي نأ نم
 : (۱) هک ر ھیف نمو ضرألاو تاوامسلا تدسفل مهءاوهأ یحلا حبتاولو#

 . (") اورفك نيذلا نظ كلذ« الطاب امهنيب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ امو

 «ىملعلا جهنملا  ذاختا اهنم .اهيف كش ال ةيباجيإ ايازم ركفلا اذه ىف نأ : ةيناثلاو
 اساسا ةبرجتلا ذاختاو ‹ ميظنتلا ةيرقبعو «ثحبلا ىلع دلجلاو ربصلاو « ثحبلا ىف

 ناديمو «ةتحبلا مولعلا نيدايم ىف لئاه مدقت ىلإ- تاذلاب _ ىدأ ام « ثحعبلل
  ركفلا اذه اهيلإ ىدتها ىتلا- ةريثكلا  ةيئزحلا قئاقحلا نكلو . . ةثيدحلا ايجولونكتلا
 قئاقحلا كلت اهيلع موقت ىتلا ةيساسألا ةدعاقلا فارحنا ىفنتال  تاهاجتالا عيمج ىف
 ةيتزحلا قئاقحلا هذه نم ةيئاهنلا ةدئافلا لعجي ةدعاقلا فارحنا نأ امك «ةيئزجلا
 ىلع ةمئاق تناك ول < لمجأو قمعأو غلبأ اهتاذ ىه نوكت تناك امنيب «ةدودحم
 ىر نيح «تايئزجلا نيب ةيحلا ةيقيقحلا تاطابترالا رهظت ثيح « ةحيحصلا اهتدعاق

 . هلك نوكلا تابنج ىف ةدحوملا ةدحاولا ةلماشلا ةينابرلا ةعنصلا راثآ

 . [۲۷ ]ص ةروس (۲) . [5¥ ]نونمۇملاةروس (1)
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 نم ديفتست ىتلاو «هبويعو هايازم نيب زيمت ىتلا «ركفلا اذهل ةفشاكلا ةيؤرلا نكلو
 اهذبنت لب اهب رثأتت الف هتدعاق فارحنا تقولا تاذ یف كردتو « ةحيحصلا هتايئزج
 .اهركلتو

 ةلماشلا ةدعاقلا تاذ « ةحيحصلا ةيمالسإإلا ةيؤرلا بحاصل الإ رفاوتت ال ةيؤرلا هذه
 عضي ىتلا ةريصبلاب اهبحاص دمت ىتلاو « هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةدمتسملا ةميلسلا
 . عدي اذامو ذحأي اذام ملعيف «دقنلاو صيحمتلا عضوم ركفلا كلذ اهيف

 فلختلا نم ئشانلا «نوملسملا هشيعي ىذلا ءاوخلا ببسب ابثاغ هلك اذه ناكو
 ا( هتبکاوم مدعو ‹«نورق لبق هيلع ناك ام ىلع ىمالسإإلا ركفلا دومج نمو ‹« ىدقعلا

 ةيواخ ديلاقت ىلإ نيملسملا سح ىف هلك مالسإلا لوحتو ءرومأ نم سانلا ةايح ىف دج
 . . ريكفتلا لاجم ىف وأ لمعلا ناديم ىف ءاوس «حورلا نم

 لاصتا مدع نم ئشانلا ««نيركفملا»و «ءابدألا » كئلوأ باصأ ىذلا راهبنالا نكلو

 ةريصبب مالسإإلا قئاقح ىف قمعتلاو صوغلا نع مهزجعو <« مالسإلا حورب مهحور
 قئاقحو دوجولا قتاقحبو «هللا هقلخ ىذلا نوكلابو « هللاب بلقلا لوصوملا ملسلملا

 ءابدألا ءالؤه دنع «ةيصخش ةلأسم » لظي نأ نكي ناك راهبنالا كلذ . .ةايحلا

 ىف دلوتت ىتلا «ةحيحصلا ةيؤرلاب مهيلع هللا حتفي ىتح اهنوناعي نولظي « نيركفملاو
 ردق ىلع -هزونك هل مالسأإلا حتفيف ءهلك هنايكب مالسإلا سراي نيح حتفتملا بلقلا
 . . هللا ةدابع ىف قدصي ام ردقب هتريصب حتفيو  هتبهوم

 ةصبرتملا ةزهجألا كلت وه ناك ءاهلك ةمألا قاطن ىلع راهبنالا كلذ رشن ىذلا نكلو
 ىلع مهراكفأ رشنو «مهل ةياعدلاو «مهريبكتو «نيركفغملاو ءابدألا كئلوأ طاقتلال
 ‹مهتلصوف . . لاجملا كلذ ىف ىفوألا بيصنلاب ةفاحصلا تماقو . . نكمم قاطن عسوأ
 ! فاعضأ ةدع اهيلع ةدايز لب «بسحف مهبهاوجب اهنوقحتسي اوناك ىتلا ةناكملل ال
 !ناهذألا ىف رقتسيو ناذآلا قرتخي ايود مهل تلعجو

 ‹ةيفاصلا عبانملا نم دمتسملا «ددجتملا ىحلا «ىقيقحلا ىمالسإإلا ركفلا بايغ ىفو
 ةداق مه «نويناملعلا » نوركفغملاو ءابدألا كئلوأ راص . .ةايحلا تالاجم لكل لماشلا
 ركفلا ىلإ مهءارو اهلك ةمألااورجف . .ليجلا ةدتاسأو «بدألا ءادمعو «ركفلا

 نيملعتملا نم لايجأ تجرح نيح كلذو !ةايحلا دازو «ىحولا طبهم » هنأ ىلع « ىبرغلا
 غوصتو «مهل بصعتتو «مهلوح قلحتتو «فغشو ةفهل ىف مهبدأو مهركف فقلتت
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 نع ةديعب اهلك مهتاهاجما تناك دقو . . مهتاهاجتا نم اهتاهاجتاو «مهركف نم اهركف

 ةهجتم !ةئزهتسم ةفختسم ةرخاس نكت مل نإ ‹نيدلا نم امامت ةخلسنم لب ءمالسإلا

 نييبروألا ءارعشلاو ءابدألا ءامسأ تحبصأو « هتفسالفو هئابدأو هراكفأو برغلا ىلإ

 لوتانأو ( ةيزيلجنإلا ةسردملل ) مهريغو نوريابو ثروزدروو ريبسكش لاشمأ نم
 نم ليدبلا ىه (ةيسنرفلا ةسردملل ) مهريغو ديج هيردنأو وجوه روتكيفو سنارف
 ىف اولع هبحاص ىطعي ىذلا ليدبلا . .ىرتحبلاو ىبنتملاو ةمقلعو سيقلا ئرما
 ءابدألا كئلوأب هملع لك ناك ولو ‹ « فقخم ١ هنأل «موقلا ىف اشافتناو ‹صضرألا

 نالف وأ نالف لاق : تحبصأو ! مهئامسأ ركذ درجموه لبق نم انلق امك ۔ءارعشلاو
 هللا لاق » تحبصأ لب . . « لوسرلا لاقو هللا لاق » نع ليدبلا ىه برغلا ىركفم نم
 : لقألا ىلع نيتنثا نيتيحان نم . . رخأتلاو دومحلاو ةيعجرلا ناونع ىه « لوسرلا لاقو

 ! «نيد » اهنأ ةيحان نمو «ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكم اهنأ ةيحان نم

 سالا لاج ٢ ےہ د

 دقل . .ةروطخ دشأ ناك ابر لب . . اءوس لقأ رمألا نكي ملف ةسايسلا ملاع ىف امأ
 . .اهنع الدب «نویلبان نوناق » عضوو ةيمالسإإللا ةعيرشلا ةيحنت لبق نم نويلبان لواح

 ةيبيلصلا ةيسنرفلا ةلمحلا ىلع تراثو «ءابإ كلذ تبأ رصم ىف ةملسملا ةمألا نكلو
 ‹ةيرصلملا ةيمالسإلا ةمألا اهب تماق ةدينع ةمواقم دعب «رمألا رحخآ اهتدرطو «ةرفاكلا
 . نويلہان ليحر دعب ةلمحلا دئاق ربيلك لتقب ىبلحلا ملسملا «ناميلس » مايق دعبو

 «ةيمالسإلا ةعيرشلا اول م ۱۸۸١ ماع رصم ىلإ اوءاج نيح زيلجن إلا نكلو
 . . بعشلا بناج نم ةروث نود «نويلبان نوناق اهنع الدب اومکحو

 ٠۷۹۸ یماع نیب ام دحاولا رمألا هاجت فقوملا لدبت نم مويلا ناسنإلا بجعي دقلو
 . سوفنلا لخاد ىفو ثادحألا ةحاس ىف لمعت تناك ةدع لماوع نكلو ءم ۱۸۸۲و

 رثأ اهل ناك مالسإلا نع ةرمتسملا ةحزحزلا نم ةنس نينامث ىلع ديزي ام نأ كش الف

 هدعب نم اهثروو «ىلع دمحم اهعبتا ىتلا «بيرغتلا ١ ةسايسف . عقاولا ملاع ىف سوملم
 ةسايس مث «ىلع دمحم اهعبتا ىتلا ثاعتبالا ةسايس لوألا اهماوق ناكو «هژانبأ

 ىنزاملا ءهاذيملتو ىركش نمحرلا دبع اهسأر ىلعو ةيريلجمنإلا ةسردملا : ناتزيمتم ناتيفاقث ناتسردم رصم یف ناک (۱)

 . نيسح هط اهسأر ىلعو ةيسنرفلا ةسردملاو ءداقعلاو
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 اهرثأ اهل ناك ء ليعامسإ ويدخلا ةصاخبو « هؤانبأ اهعبتا ىتلا ةيجيردتلا «ةجنرفلا»
 املك اهل راكنتسالا لؤاضتو «ةيبرغلا ةايحلا ط اغأو ةيبرخلا راكفألا لبقت ىف ىجيردتلا

 اهيف ملعتي ناكو «ىلع دمحم ءانبأ دهع ىف تطشن ىتلا ةيريشبتلا سرادملا دوج وو
 ةحاس ىلع جيردتلاب نوزربيو «ماودلا ىلع مهددع ديازتي ‹تاملسمو نوملسم

 ناك . .كولسلا ءايزأ وأ ركفلا ءايزأ وأ سبلملا ءايزأ ىف ءاوس جنرفتلا نورشنيو « عمتجللا

 -مالسإلا ىهو - ةيعيبطلا هزاكترا ةطقن نم عمتجملا ةحزحز ىف ىجيردتلا هرثأ كلذك هل
 . “” . .جيردتلاب ىوقتو ةفيعض ًأدبت «ءاهبناج ىلإ ىرحخأ زاكترا ةطقن داجيإب

 ةيحنت نم رصم ىف ةيمالسإإلا ةمألا فقوم ددح ىذلا رشابملا لماعلا ناك ابرو
 لوحخدو ؛زيلجنإلاٌدَص ىف ىبارع اهب ماق ىتلا ةروثلا لشف وه« ةيمالسإللا ةعيرشلا
 ۔هذه نکلو ‹ىرصملا شيجلا ةوق ىلع ءاضقلا دعب دالبلا مهلالتحاو ‹ نيرصتنم زيلجنإإلا

 ىتلا لماوعلا الول «ريطخلا رمألا اذه نع ةمألا توكس ىلإ ىدؤتل نكت مل-اهدحو
 دقف . ىدقعلا اهفلخت نم ةمألا ةايح باصأ ىذلا لماشلا ءاوخلا الولو «افنآ اهيلإ انرشأ
 ةعيرشلا ةيحنت نكلو «ىزيلجنإلا وزغلا مامآ دنهلا ىف نيملسملا نيدهاجلملا ةيزه تثدح
 ۔ىرحخأ ةرم نيدهاجملا تراثآ ءاهلحم ىزيلجنالا نوناقلا لالحإو «كانه ةيمالسإللا
 زیلج لا تدہک م۱۸۵۷ ماعو ۱۸۲۲ ماع نیب ام ةددعتم تاروثب اوماقف ۔ مهتم زه مغر

 ةيشحوب اهيلعاوضق ىتح رارقتسالاب مهل حمست ملو «حاورألا ىف رشک رثا
 . ةغلاب

 . . هنعاضرلا نكي ال حيرص رفك هنأ ىلع رمألا ىلإ اورظن «نينيدتملا » نأ كشالو
 مل ىناطيربلا ىبيلصلا لالتحالا نكلو . . نيرغاص اوتكسف مهرمأ ىلع اوبلغ مهنكلو
 نوفرعيامك نيدلا اذه نوفرعي مهف . نيرغاص سانلا تكس ول ىتح «نمأيل نكي
 ةرركلا ىلإ نودرعي دق نيملسلا نأ مهملعت_ لقألا ىاع-دنهلا ىف مهتيرجتو « مهءانب

 . . (مالسإلا» مهيف قحسي ملام ةمواقملاو

 ةديكألا ةغيطبلا مهتقيرط ىلع-هومعبتا ىذلا ىركفلا وزغلا ناك كلذل
 ةمألا هذه ةحزحزل «ةيمالسإلا ةايحلا ناكرأ نم نكر لك ىلإ اهجوم -لوعفملا

 ( هيلإ ةراشإإلا تقبس ىذلا هريرقت ىف رمورك لاقامك كوكشلا ةراثإ نم اعلم

 . ةيرصملا ةايحلا ىف ىواطهطلا عفار ةعافر رود نع لبق نم هانلق ام عجار (1)
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 لاجم ىآ . .ةسايسلا لاجم اهب ىبيلصلا لالتحالا ىنع ىتلا تالاجملا مهأ نم ناكو
 . عيرشتلاو مكحلا

 فرعت الو «ةيمالسإلا ةعيرشلا مكحت كلذ لبق انرق رشع ةثالث ةمألا هذه تلظ دقل

 ۔ یرتو . لیدب اهتایح یف اھل نوکی نا ۔روصت درجم ۔روصتت الو ءاھتایح یف الیدب اھل

 ءاهتايح ىف ىعقاولا هاضتقمو «اهمالسإ نيرق وه ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت نآ ۔ قحب
 : رفاكلا نم ملسملا نازيمت ناتللا امه نيتفصلا نيتاه نأو «ءاهتدابعو اهتالص بناج ىلإ
 وأ ) لهاستلا نم ءىش اهيلع ىرجي دقف رومألا ةيقب امأ « ةالصلا ةماقإو ةعيرشلا ميكحت
 ! تاذلاب نيرمألا نیذه ىلع یرجی ال هنکلو (!ءاجرإللا نم ءیش

 نم هيف تعقوام لك مغر « ىخيراتلا اهدوجو ةمألا هذهل ظفح ام اذه ناكو
 ةمألا ىبيلصلا لالتحالا بلغ دقو . . تافارحنا نمو ‹ عدب نمو ‹ ريصقت نمو «ءاطحخأ

 امك ۔هنكلو « طلستلاو فسعلاو رانلاو ديدحلاب اهمحلأو ءاهتعيرش ىحنف ءاهسفن ىلع
 وأ بيرق موي ىف رمألا اذه ىلع ةروثلا ثدحت نأو » لعفلا در ثدحي نأ نمآي ال ۔انلق

 . .بوهرملا لعفلا در عوقو نود ةلوليحلل داحلا لمعلا نم دبالف . .كبعب

 امك «ةسايسلا ملاع ىف اهتديقع نع ةمألا ةحزحز ىف هتنواعمل هؤالمع مدقت انهو
 لکو . قالحآلا لاجمو ءةأرملا لاجمو «بدألاو ركفلا لاجم یف نورحآ هنواع

 نم هب هللا لزنأ ام ًامالك ٠ «هتديرج » ىف لوقيل ديسلا ىفطل (! ) ليحل ا ذاتسأ ءاج
 ! ناطلس

 نأ ىغبني الو !رضاحلا تقولا ىف انرومأ ءايلوأ مه زيلجن إلا نإ : سانلل لوقي ءاج
 ام ةيفصتل كلذ دعب مهعم مهافتن مث «مهنم ملعتن ن انبجاو امغنإ !مهمواقنو مهيراحن
 ! تافالخ نم مهنیبو اننیب

 ! «ليجلا ذاتسأ »۔اهباكترا ىلإ وعديو ۔اهبکتري ةيرج مك تیأرأ

 . .رضاحلا تقولا ىف انرومأ ءايلوأ مه زيلجنإلا نأب لوقلا ىه ىلوألا ةيرجلا
 : مهنم الإ رمأ ىلو مهخيرات ىف مهل نوفرعي ال نوملسملاو

 : " 4 کنم رمألا یلوأو لوسرلا اوعیطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اهيأ اي #

 . ٥۹[ ]ءاسلا ةروس (۲) . ٩ ةديرحخلا » اهمسأ ناک (1)
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 موهفملا ىلع « مكنم » ريسفت نم-دعب اميف-فيرحتلا نم عقو امع رظنلا فرصبو
 یأ ۔ یقیقحلا ىمالس إلا اهانعم نعاهفرصو «مالسإللا هابأي ىذلا ىموقلا وأ ىنطولا

 دیق لب « مهتعاطب هللا رمأ نيذلا مهدحو مهو ‹ هللا ةعيرشب نومكحي نيذلا نيملسلا

 هلل ةعاطلاب رمألا ركذ نم ةيآلا ىف رهاظ وه امك « هلوسرو هلل مه مهتعاطب مهتعاط

 ركذ نود لوسرلاو هللا ةعاط ىلع رمألا ىلوأ ةعاط فطعو «امهدحو لوسرللو

 ىف متعزانت نإف # : ةيآلا ىف ريخألا بيقعتلا نم رهاظ وهامكو . .ةعاطلاب رمآلا لعفلا

 نم حضاو وهامكو «..رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت محنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش

 . ٠ «قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال ١ : ا هللا لوسر لوق

 ةمألا هجوت ‹ةيمالسإلا ةمألا خيرات ىف ةرم لوأ كلتف «هلك اذه نع رظنلا فرصب

 !!نيرفاكلا نييبيلصلا نم . . الصأ نيملسملا ريغ نم مهل «رمأ ءايلوأ » لوبق ىلإ اهيف

 ‹ةيمالسإلا دالبلا ضعب ىلع ىلوألا ةيبيلصلا بورحلا ىف نويبيلصلا ىلوتسا اغ

 رظني مل نكلو «ماع ىتئام اهضعب رمتسا ۔ماشلاو رصم یف ۔تالیود اهیف اوماقأر

رافك مهنأ ىلع مهيلإ اورظن اغإ ! «مهرومآ ءايلوأ» مهنأ ىلع مهيلإ طق نوملسلا
 

 . .مالسإلا ضرأ نم مهئالجإل ؟مهداهج » ىغبني «ةيمالسإ اضرأ نوبصتغي

 ايلو ذختت نأ ةمألل نيزيف !مالسإلا برح ىف هولدب ىلدي ناک «ليجل ا ذاتسأ » نکلو

 !نييبيلصلا نم اهل

 الإ «بصاخلا ىبيلصلا مهودع اومواقي الأ ةمألا نم هبلط ىهف ةيناثلا هتيرج امأ

 ! هنم نوملعتپ كلذ نم الدب

 !؟مهنم ملعتت نأ ةمألا نم ديري ناك ءىش یأو

 ىملعلا مدقتلا نم « ةيقيقحلا ةوقلا بابسأ مهنم ملعتت نأ ةمألا هجو هنآ ول

 ءةايحلا رومآ لكل قيقدلا ميظنتلاو ‹ هيلع ربصلاو لمعلا ىلع دلجلاو « ىجولونكتلاو
تالاجم لك نع نيدلا ذبن ىف لثمتملا ىدقعلا داسفلا ىف عوقولا نم اهريذحت عم

 ءةايسا 

 بترتي امو ‹ اهترطفو اهتفيظوو اهتيب نم ةأرملا جارحخإ ىف لثمتملا ىعامتجالا داسفلاو

 راب نوكلا روصت نم ىشانلا ىركفلا داسفلاو «ةيحابإو ىضوفو ىقلح داسف نم هيلع

 ادبملا ىه اهن ىلع ايندلا ةايحلا روصتو «ناويح هنأ ىلع ناسنإلا روصتو «قلاخ
 . .ءازج الو باسحالو «داعم الو ثعب الب ةياهنلاو

 : حیحص هدنسو دواد وبأو دمحآ هاور (۱)

۲۹۱ 



 هحالفو هريخ هيف ام ىلإ « ليحلا » هجوي « اقح (ذاتسأ » هنإ انلقل كلذ لعف نئل
 . هب ةطيحملا فورظلل ةبسنلاب

 لصح ام اهلاق ولو . . لوقي نأ هنم اروصتم ناك امو « كلذ نم ائيش لقي مل هنكلو
 ! نيفلختملا نييعجرلا عم ناك اغنإ ! ليحل ا ذاتسأ بقل ىلع طق

 ىييلصلا ودعلا عم «مهافتلا » ىلإ هلك كلذ دعب هتوعد ىهف ةثلاثلا ةيرجلا امأو
 ةرقْلا لئاسو دادمتسأ دعب نيبصاغلا ءالجإل داهحلا ىلإ ال «ملعتلا ةلحرم دعب بصاغلا

 ! مهنم «ملعتلا » قيرط نع

 ‹ء هيلع بقللا قالطإ دنع اهنزو اهل ناك «نأشلا باحصأل «تامدحخ ١ اهلک یهو

 ريدقتلا نوكلي نمم قحبب ريدقتلا اهيلع قحتساو ءاهمدق ىتلا ىربكلا ةمدخلا نكلو

 ررکی رمتسا نإو ۔هدحو مالکلاف .وحنلا اذه ىلع «مالكلا » درجم ىف نكت مل ‹ذثم وي

 . هب اولمعیف موق هانبتی یتح هترمث یتژی ال ۔دیسلا یفطل ہررکی ناک امک

 تاهاجتا ىف «ءامعزلا » نم ليحل (هجيرخت ١ ىه ةيقيقحلا ةمدخلا تناك كلذل

 «ةيذاتسألا » انهف ! لولغز دعسو <« نيمأ مساقو « هدبع دمحم مهنيب نم «ةفلتخم
 ! ريدقتلا قحتستو بقللا قحتست ىتلا ةقحلا

 ىلزان » نولاص ىلع جرعن یتح هتقیقح ىلع رمألااذه كاردإ عيطتسن ال انكلو
 : هيف ىرجي ناک امم ةحمل كردنل «لضاف

A 

 ىف ظوحلم ريثأت اهل ناك «تانولاص » ةثالثب ثيدحل ا اهخيرات ىف رصم تیلتبا دقل
 ‹ةيحيسملا ةينانبللا ةرعاشلا ةبيدألا (ةدايز ىرام ) ةدايز ىم نولاص : ثادحألا ريس طخ

 . لضاف یلزان نولاصو ‹ یوارعش یده نولاصو
 وأ نفلا ناولأ نم نيعم نول « قاشع » نم سالا هيف لبقتسي ناكم «نولاصلا»و

 رثأتلاو «قوذتلا»و سرادتلاو فراعتلل اتقو هيف نوضقيف . خلإ . .ةفاقثلا وأ ركفلا
 الإ « سانلا ةماعل حتفي ال « صاح ىدتنم هنكلو «مهل ىدتنم ةباثمب نوكيف . . ريثأتلاو
 . ىعارت نأ ىغبني ىتلا ةصاخلا هديلاقت هلو . . هلع ىضرو نولاصلا بحاص هل نذأ نم
 : هيف فرصتلا بحاص وه هبحاصو ‹ هبحاصل كولم «تيب » ارحخآو الوأ وهف

۹۲ 



 ءاسنو ! ءاسن اهباححصأ ناب زيمتت تناك اهيلإ راشملا ةثالثلا تانولاصلا نكلو

 ىقبيو «"ةيمالسإلا ةايحلا ىف قوبسم لاثم ريغ ىلع !مراحم الب لاجرلا نلبقتسي
 وأ ًادرف نوكي نأ مهيال « نولاصلا ةبحاص «ةفايض » ىف ةلواطتم تاعاس لاجرلا
 .دحاو تقو ىف لاجرلا نم ةعامج

 اهفرظب « تاقوألا نم تقو ىف اعيمج رصم ءابدأ تلتف دقف ةرعاشلا ةبيدألا ىم امأف
 ,,.P . و ءاهتقابلو «اهتفاقثو « لاج رلل اهلابقتسا نسح-و « اهثيدح فطلو ۔اولاق امك ۔

 باتكلاو ءارعشلاو نييفحصلا نم تبطقتسا نم تبطقتسا دقف یوارعش یده امأو
 .« ةأرملا ةيضق » نع نيعفادملا

 . ةثالثلا رطخأ اهنولاص ناك دقف لضاف ىلزان امأو

 ىلع تملعت « ىلع دمحم ةرسأ تاريمأ نم ١ ةررحتم » ةريمأ لضاف ىلزان تناك
 ىذلا وحنلا ىلع انولاص اهتيب نم تلعجو «برغلا قالخأب تقلختو «ةيبرغلا ةقيرطلا
 . ثيدحلا فارطأ مهعم بذاجتتو لاجرلا هيف لبقتست «هانركذ

 !؟ ٹیداحأ یاو . . لاجر یآ نکلو

 ! هسفن رمورك دروللا وه اهنئابز ربك ناک دقل
 مكاحلا . . ىناطيربلا دمتعملا وه هيف مئادلا فرشلا فيض نوكي نولاصب كيهانو

 ! دالبلا ىف قلطملا

 مساقو «لولغز دعسو «ديسلا ىقطأ : هيلع ددرتلا نورثكي نيذلا هداور نم ناک مث

 دعس نم اهجاوز دعب ٽيمس ىلا ‹ ةيفص دلأاو ىمهف ىفطصمو « هدبع دمحعمو « نيم

 بقلب ةجوزلا قاحلإ ىف برغلا ةقيرط ىلع « اهجوز ىلإ ةبسن ! لولغز ةيفص : لولغز

 تاركذم » ناونعب لالهلا راد اهترشن یتلا هتارکذم یف بتک دقف هدبع دمحم امأف

 نوقلتي اهتبب ىف لاجرلا لبقتست تناك ۔ةرعاشو ةبيدأ ىهو ۔اهنع هللا ىضر نيسحلا تلب ةنيكس نأ مهضعب معزي (۱)

 «باجح ءارو نم لاجرلا بطاخت « ةبجحم ةنيكس تناك دقف كلذ ةحسص نكت ايأو .اهيدي ىلع ملعلاو بدألا

 .ةمرح الو اعرش مهتانولاص ىف نيعري ال ‹«تارفاس نک دقف ءالؤه امآ .اهبرو اهلید تامرح یعرتو

 . ىعفارلل «نازحألا لئاسر»و «درولا قاروأ»و «ىلوألا ةعبرألا داقعلا نيواود رظنا (۲)
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 هترظن ريغ دق اهب هرثأت قمع نإو . .ةديسلا فطلب اقيمع ارثأت رثأت هنإ : «هدبع دمحم

 ! الماك اريغت ةأرملا ىلإ

 ريرحت ١ ىمسملا نيمأ مساق باتك ةمدقم بثتاك وه -روهشم وه امك ۔ هدبع دمحمو

 مساقل هراكفأب ىحوملا وأ « هلك باتكلا بتاك هنإ مايألا نم موي ىف ليق دقو ! «ةأرملا

 دمحم هرثأت ىذلا « رثأتلا » عون ىلع فرعتنل ءةمدقملا ةباتك هنم انبسح نكلو . نيمأ

 !نولاصلا ةبحاص «اه ىلزان » فطل نم هدبع

 . ةراشإللا نع ىنغ وهف نيمأ مساق امأ

 تالوحتلا رطخأ نم الوحت لث اهنأل ءاهركذ نم دبال ةصق هلف لولغز دعس امأو

 . . ٠١١ ةغيدحلا ةيرصملا ةايحلا ىف

 ىنعأ . . . نيحلا كلذ ىف ةيرصملا ةمألل ةبسنلاب «ةماعزلا » ةبهوم ابوهوم دعس ناك

 ! ةباطخلا ةبهوم

 امك ««بيطخلا » لوح سافنألا ةروهبم قلحتت تقولا كلذ ىف ريهامحلا تناك دقف
 لاوحألا عم ايقطنم ارمأ اذه ناكو . بيجاعألا عنصي ىذلا رحاسلا لوح قلحعتت
 لقن مل نإ «ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا رثكأل ةبسلاب لب ءاهدحو رصمل ةبسنلاب ال «ذغموي

 . كلذك ملاعلا دالب نم ريثكل

 مل مث نمو . ضرألا عاقصأ رثكأ ىف ريثكب مويلا ىه امن لقأ ميلعتلا ةبسن تناك دقل

 نيذلا « نيئراقلا نيملحتملا دنع مويلا هثدحت ىذلا اهرثأ ثدحت ةبوتكملا ةملكلا نكت

 . لاعفنا ريغب ربدتو ةيور ىلع «اوأرق اب اورثأتي نأو « اوأرقي نأ اودوعت

 ىف نوقرفتم مهو اوعمتسپ نأ سانلل نکی ثیح ‹« دعب تثشنأ دق ةعاذإلا نكت ملو

 . .مهيداون وأ مهتويب

 هتبهوم ردق ىلعو .. ريهامحلا هلوح قلحتتف ‹عامتجالا ناكم ىف بيطخ-ا فقي

 ! «ةماعزلل » هحيشرت هتاذ تقولا ىف نوكيو « ريهامجلا ىف هريثأت نوي ةيباطخلا

 اعر نکلو «ةمألا ةايح ىف اريطح الوحت ةقيقحلا ىف لني لولغز دعسو < نيمأ مساقو« هد لمححم ١ ةثالشلا نم لك (1)

 .ةروطخ مهرثكأو ارثأ مهدشأ دعس ناك

۹٤ 



 نم دبالف «ةماعزلا تاموقم لك ىه اهدحو ةيباطخل ا ةردقلا نوكت ال لاحللا ةعيبطبو

 فتلتو ريهامجلا نيب زربيل اهفقي «فقاوم » نم دبالو «ميعزلا اهب فصتي ىرخآ تافص
 .تالهؤملا ةمدقم ىف تناك -ذثموي ةباطغلا نكلو . . هلوح

 . ةيداع ريغ ةروصب ةباطخلا ىف ابوهوم دعس ناك دقو

 ةمكحلملا ةعاق صغت ةيضق ىف عفارت اذإ ناكو «ةاماحملاب هرمأ ادبم ىف لغتشي ناك
 وهو هوعمسيل اوءاج ىرحألاب وأ « هتعفارم اوعمسيل طقف اوءاج نيذلا « نيرضاحل اب

 ! ديعب نم الو بيرق نم مهمهت ال اهيف عفارتي ىتلا اهتاذ ةيضقلا امنيب !عفارتي
 . . نولاصلا هطقتلا كانه نمو

 . ثادحألا راسم ىف ريطخلا اهرود ىدؤت « ةنيعم ةغايص هغوصيل هطقتلا

 (« لولغز» ةيفص دلاو) ىمهف ىفطصمو « ديسلا ىفطلو « رموركب ىقتلا كانه
 . (بيرغتلا» قيرط نع ؛زيلجخإالاو نييرصملا نيب (بيرقتلا)» ىلع نولمعي نمم مهریعو

 . فراعملل اريزو ادعس رمورك نيع «ليكشتلاو «ةغايصلا نم ةنيعم ةلحرم دعبو

 ىزيلجن إلا نالربلل مدقملا ء٠١۱۹ ةنسل هريرقت ىف ) نييعتلا اذه نع رمورك لوقيو

 هماتحخ ىف فصو «ةيرصلملا ةينطولا » نع ليوط مالك دعب( ۱۹٠١۷( ةنس ىلليربآ ىف

 راصتخالا ليبس ىلع اهامس ىتلاو « لولغز دعس اهيلإ ىمتني ىتلا ةيركفلا ةسردملا

  مهتضراعم ال ۔ نييبروألا عم نواعتلا ) ىلع موقي اهجمانرب ناب (هدبع دمحم ةسردم)

 لوقي . . نكمم عيجشت لك اوحني نآب حصنو (مهدالب ىلإ ةيبروألا ةيندملا لاحخدإ ىف

 ةسايسل ًاذيفنت الإ سيل فراحملا ريزو بصنمل لولغز دعس رايتحخا نإ : كلذ دعب رمورك
 ام كلذ بقع لوقي مث .اهدي ىف ةطلسلا ديلاقم عضوو «ةسردملا هذه دييأت ىلإ ىمرت

 اذإف .هابتناو ةيانع ىف راثآ نم ةبرجتلا هذه هنع ضخمتت ام بقارن فوسو ١ :هصل

 ريسلل عيجشتلا نم ربكأ اردق حن فوسف « هدقتعأو هلمآ ام كلذو « ةبرجتلا تحج

 كلذل ةيمتحلا ةجيتنلا نوكتسف ةبرجتلا تلشف اذإ امأ . دعبأ ىدم ىلإ هسفن هاجتالا ىف

 ربكأ ىدم ىلإ ةصاخ زيلجنإلا ىلعو ۔ نييبروألا ىلع حالصإلا نوئش ىف دامتعالا ىه
 . عجارتلا ىلإ ليبس كانه نوكي نلف «لاحلا تناك ام ايآو .اقباس لمعلا هيلع ىرج ام

 مدقتب هقيرط ذخأي وهو .رصم ىلإ ةيبرغلا ةيندملا لاخدإ ىف طاشنو دجيب ريسي لمعلا نإ

 . ةيزيلجم الا ةخسنلا نم ۸ ص (1)

 ۹0٥



 دعب اهطوطحخح تعضو ةموسرم ةطخ بسح ) دلبلا تارادإ نم ةرادإ لك ىف حاجبو

 رييغتلاو فينعلا بالقنالا ىلع ال «جردتلاو روطتلا ىلع موقت « فقوملل ةسارد

 , (") «(). جالا

 ميلعتلا لعج هنأ «ةينطو»و ًارخف هيفكي هنإ : لولغز دعس نع نوعفادملا لوقيو
 ىتح بلطملا اذه ىلع رصأ هنأو «ةيزيلجنإلا ةغللاب هلك ناك نأ دعب ةيبرعلا ةغللاب

 «اشاب روپز » ناک امک « عیطیف رمؤي «رامعتسالا دي یف ةبوعلأ ناك هنإ لوقن انسلو
 . . مهيلإ ةرداصلا رماوألا ذيفنت الإ نوفرعي ال اوناك نيذلا نم هريغ وأ «الثم

 ةيلمعب موقيس هنآ ىبيلصلا رامعتسالا ىدل ايثدبم انانئمطا كانه نإ لوقن اغنإ

 ىف هل اوبيجتسي نأ همامأ نوهي «ىسيثر فده وهو . . بيرقتلا ةيلمعو «بيرغتلا

 <« بولند هعضو ىذلا جهنملا تاذ ىلع لظيس هتاذ ميلعتلا مادام ‹ ميلعتلا بيرعت

 !لولغز دعسل ةرازولا ىف «ةسايرلا » امنيب ‹ةقد لكب هذيفنت ىلع فرشأو

 ء ةرازولا ىف ىقيقحلا ريزولا وه بولند نأ امومع سانلا ىدل فورعملا ناك دقل

 - معن ةيبرعلا ةغللاب ميلعتلا راص دقل : عئاقولا ىه هذهف سائلا ةركف نع رظنلا فرصبو
 بحاص وهو دعس یعس له ؟بالطلا ملعب اذام نکلو۔ هيف ام ریا نم هيف رمأ كلذو

 ىلع بولند هعضو ىذلا دمعتملا فاحجإلا ةلازإ ىلإ ةينيدلا ةيبرعلا ةيرهزألا ةفاقلا
 ةيبرعلا ةغللا ءاردزا نم بالطلا سوفن ىف أشني ام هنع ًاشني ىذلاو «ةيبرعلا ةغللا ملعم

 بحاص وه برعملا ميلعتلا ىف ةيزيلجنإلا ةغللا سردم امنيب ءاهب بوتكم وه ام لكو
 نم نيدلا سرد ءايحإ ىلإ دعس ىعس له ؟ةعومسلملا ةملكلا بحاصو «ةرادصلا

 ‹ مهزجعأو نيسردملا مرهأل هئاطعإب «ثيبخلا ىبولندلا جهنملا هيلع هضرف ىذلا تاوملا
 ةدام ١ هفصوب رصتخملا لودجلا نم ماعلا رخآ هفذحو « ىسردملا مويلا ةياهن ىف هعضوو

 ةعومجمو ۔ ميهفت الو حرش الب تايآلا نم ةعومجم راهظتسا ىف هرصحو ««ةيفاضإ
 جهنم حيحصت ىلإ دعس ىعس له ؟ذيمالتلا ملاع ىف ءىشل بيجتست ال صوصنلا نم

 | «لوعغملا ديكأ هنكلو ءىطب ١ : فورعملا ىزيلجنإلا بولسألا ىلع ىأ (1)

 ةنماثلا ةعہطلا « توريب ةلاسرلا ةعبطم عبط «نيسح دمحم دمحم روتكدلل «اهلحاد نم ةددهم اننوصح- » باتك نع (۲)

 . ٠١۳ ص م۱۹۸۳ ھ٤۱ ۰ ٤ ةثس
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 نوزتعي ال ابالط جرخي ىذلا - ىبروألا وأ ىمالسإلا هنم ءاوس خيراتلا سيردت
 نابوذلاو مالسإلا نم خالسنالا ىلع نوبشيف ءابروأ ىلإ | ايل مهقانعأ ىولّتو « مهخیراتب

 ؟برخلا ىف
 «ملسم دلب ىف «فراعملا ريزو » هب نزوي ىذلا نازيملا وه اذهو . . كحملا وه اذه نإ

 نم اعنم «مالسإلل ةيواخلا رهاظملا ةياعر عم «هنيد ةقيقح نع ةلماك ةحزحز هتحزحز
 . .كوكشلا ةراثإ

 ذحخأي نأ قحتسيو « هب ةداشإلا قحتسي «اقيقح الطب «فراعملا ريزو ١ حبصي انه
 . خيراتلا نم هناکم

 ؟ریکفت درجم هيف رکف له لب ؟ كلذ نم ءیش ىلإ دعس یعس لهف
 الوصوم طيخلا ىقبآ دقف «كش الب ريخ لمع ميلعتلا بيرعت ىلع هرارصإ نإ

 هذه دنع ىهتني ناک دعس قفأ نکلو ٠ یقیرفإلا لامشلا یف عطقني داک امک ‹ عطقنیال
 مكحب اهيلإ ىدتهي نأ ىغبني ناك ىتلا ‹ ةيرهوجلا ةطقنلا ىلإ اهزواجتي ال « ةطقنلا
 هتيساسح تہهذ نیأف . ًايناث ةينب ةينيدلا ةيبرعلا ةيرهزألا هتفاقث مكحبو ءلوأ همالسإ]

 سوفن ىف هدعاوق برخو « ميلعتلا جهانم نم ادمع بولند هيلجُي ىذلا ؟مالسإلل»

 ؟نيسرادلا

 ةماعب «نولاصلا » رثأ ىلإو «مناه ىلزان » ىلإو «ديسلا ىفطل ىلإ عجرن نأ ىغبني انه
 ! ىمالسإللا نيدلاو ةيمالسإللا ةعيرشلا سراد ىرهزألا لجرلا بلق ىف

 (هبيذشت»و «هبيذهت » ىلإ نأمطا نأ دعب الإ فراعملا ةرازو ىف هعضي مل رمورك نإف

 ! نولاصلا ىف

 . ةدحسأو هذه

 . تيصلا ةعئاذلا

 . نيناوقلا ىروش سلجم وه ام الوأ فرعن نأ یغبنیو
 هسد ىذلا ىبرغلا ركفلا لازام نكلو .نييسنرفلا جورح دعب ريبك لاضن دعب ىقيرفإلا لامشلا ىف ميلعتلا برع )١(

 o هراتآ ةلازأإل «یمالسإ ١ دهج ىلإ جاتحي ىبيلصلا رامعتساالا
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 ناك امو ! هسفنب هسفن مكحي نأ بعشلا ديوعتل «ىباين سلجم » هرهاظ ىف هنإ
 اوبصتغا ىذلا بعشلل ةطلسلا اودري نأ ىلع هولتحا دلب ىأ ىف طق نيصيرح ريلجنإلا

 ! رانلاو دیدحل اب مهل هوعضحأو هتیرح

 نم الدب دالبلا مكحت «نيناوق » رادصإ وه سلجملا اذه نم ىقيقحلا فدهلا ناك اغإ

 لقتسي نأ بغري  ةصاخ رصم ىف ىبيلصلا رامعتسالا ناك امو ! ةيمالسإإلا ةعيرشلا
 عنص امك «ناطلس نم هلام مغر «ةيمالسإلا ةعيرشلل ةضراعملا نيناوقلا رادصإ ةطلسب
 هل ريخلا نمو . . نورق ةدعل نيدلا ءاملع دلبو « رهزألا دلب رصم نأل «الثم دنهلا ىف
 كانه نوكت نأ-لوعفملا ديكألا ءىطبلا بولسألا «رصم ىف هعبتا ىذلا هبولسأ بسح

 ىذلا وه « بعشلا ١ نوكيف « نيناوقلا هذهل «ةيعرشلا » ىطعت ىتلا ىه «ةيبعش » ةطلس
 ىه رامعتسالا ةسايس نوكتو !هتبغربو هتفرعمب «ةعيرشلل ةفلاخملا نيناوقلا ردصي

 ىفو !نيرمعتسملا ىلع هتدارإ ضرفي نأ ديري بعشلا نأ نم ءايتسالاو بضغلاب رهاظعلا

 !رامعتسالا ةدارإ مغر ءاج بعشلل «بسك » اهنأك ةبولطملا نيناوقلا رمت «ةبعللا » طسو

 وه بختتنملا ليكولا ناكو ‹ بخشنم رخالاو نیعم امهدحآ «نالیکو سلجملل ناکو

 بختني هلعجي ام ةيبعشلا ةرهشلا نم تقولا كلذ ىف هل ناك دقف . . لولغز دعس
 . .ناكملا كلذ ىف ةلوهسب

 ىف الثمن بعشلا نوك نع اذه هبصنمب - ربعي ىذلا «ىبعشلا لثمملا » وه ناك « محن

 ةعيرشلل ةضراعملا نيناوقلا غوصي وهو دعس هلي ناك بعش یأ نکلو . سلجملا

 ۔همالسإ ىضتقم غبي ىلا ٠م سلا رصم عش وه له ؟ةيعرشلا اهحنيو ةيمالس لا

 ؟ هللا ةعيرش ريغ ةعيرش لك ىلإ ماكتح الا ضفريو « هللا ةعيرش ىلإ مکتحی نأ

 لامهإ وأ «رابدإ وأ مالسإإلا ىلع لابقإ نم ذشموي بعشلا لاح نع رظنلا فرصبو
 . ميعزو دئاق وه لب . . بعشلا نم ايداع ادرف سيل ادعس نإف ةيلكلاب ةيضققلا هذهل

 ءهنع ةلفاغ تناك نإ هل اهظاقيإو «هيلإ هجنت نأ ىغبنيام ىلإ ةمألا هيج رت اهانعم ةدايقلاو

 . هقيقحت ىلإ لصت یتح اهتقاط لکب هل اهدینجتو

 . رهزألا ىف هتسارد لاجم ىه لب «ةعيرشلا لاجم نع اديعب سيل ۔ هتفاقشب ۔ دعسو
 سلجملل بختنملا ليكولا هنأ هرخف عضوم راص ىتح « مالسإلل هتيساسح تبهذ نيأف

 . '؟ ةيمالسإإلا ةعيرشلا نم الدب سانلا مكحتل ةيعضولا نيناوقلا غوصي ىذلا

 ‹ ؟قيدصلا» كلذ دقف ىلع قيمعلا هفسأ ىدبأ دبع دمحم خيشلل ریهشلا هئاثر یف -رمورک نآ ةبسانللا هذهب ركذن ٠)۱

 .نينارقلا ىروش سلجم ركألا نوعلا تناك ىتلا هاواتفب تاذلاٻ داشأو
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 . . یرخآ هذهو

 . رطحخألا ىه ةغلاثلا نكلو

 . .روهش عضبب ىلوألا ةيملاعلا برحل ا ءاهتنا بقع م۹١۱۹ ماع ةيرصملا ةروثلا تماق

 . .لالتحأالا دهع ذنم نزتخعملا ةمألا بضغ نع اريبعت ةروثلا هذه تناكو

 ىلإ تدآف نمزلا ىدم ىلع تعمجت ‹ ةريثك ءايشأ ىوحي رجفت ىذلا «نيرنلا » ناكو

 . لاعتشاللا

 - ںاھیو «هرکاسعب دالبلا لتحي ىذلا بصاغلا ودعلا نم ىعيبطلا بضغلا اهيف ناك

 دالبلا ةمارك . هدوج-وب

 ماعم ىف ةسارشلا نم ديزااب زيم ك ةي ما ةرتف تاك دقو ء١1 اس برسا

 سانلا ىلع مكحت تناكو ‹ةيركسعلا مكاحملا تئشن تشن ًادقف ءةماركلا ردهملا بعشلا

 < ةريهشلا «ىاوشند ة ةثداح» ىف ثدح امك « باهرإلا درجملو « ةهبش ىندأل مادعإلاب

 بيصأف «یاوشند » ةيرق ىف مامحلا نوداطصي زيلجن إلا دونجلا نم ةعومجم بهذ ثيح

 مادعإب ةيزيلجن إلا ةيركسعلا ةمكحملا تمكحف «اهب ارثأتم تامف سمش ةبرضب مهدحأ
 ءايشألا نم ةثداحلا هذه تناكو ! هولتق نيذلا مه مهنأ ةمهتب ىلاهألا نم ةعومجم
 . .ةروثلا ثادح إل ۔اهريغ عم تعمجت ىتلا ةراثإلا ةديدشلا

 عم «مهقازرأ ىف اهيلع نودمتعي ىتلا مهب اود نيح الفلا بلس نم ءايتسالا اهيف ناک و

 ييلإ ةجاح ىف ةيركسعلا ةطلسلا نأ ةميرذ تحت «لالغلا نم ةيرورضلا مهتاوفآ مهبلس
 هتدنج ىذلا «!! ىبرعلا شيحلا » نيومتل اهتقيقح ىف بهذت تناك دقو !دالبلا ةيامح

 نأ تقو لاق ىذلا . 1مال ةلاعدار ىبنللآ درول ةدايقب ةفالخلا ةلود ةبراحمل ارعلجنا
 الول :الئاق حرص ىذلاو ! ةيبيلصلا برحلا تهتنا نآلا : ۱۹١١ ماع سدقلا لحد

 . ١“ ةفالخلا ةلود ىلع بلغتن نأ انعطتسا ام «ىبرعلا شيحلا» ةنواعم

 °0 ۸N7Z۸٥ «كازنألا» شيج ليعافآ نم تاذلاب ةرهاقلا لهآ ءايتسا اهيف ناكو

 .دعباميف ةفالغلا ةلود لتاق ىذلا ىبرعلا شيجللو !٤ ىربكلا » ةيبرعلا ةروثلل ضرعنس (1)

 مسا لك نم فرح ذحخأ ىم ةيبروألا تاغللا ةقيرط ىلع «دودجلا كئلوأ اهنم ءاج ىتلا لودلا ىلإ فورحلا هله زمرت (۲)

 ,N۵ AcaءW : ىه ةيلصآلا اهتغل ىف لودلا هذهف ‹ نكمأ اذإ ةملك لكش ىف اهعمجو (لوألا فرحا ةداع وه)

Zeeland, Australia, Canada۸۸22٥ ةملك نوكي ىلوألا فورحلا غومجمو ‹  . 
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 دقف ءادنكو ايقيرفأ بونج ىدنجمو نييدنليزوينلاو نييلارتسالا نم طيلح نم نوكللا
 لتق ةمواقم دجو اذإ مهنم دحاولا ناكو «شحاوفلا اوبكتراو اداسف ةرهاقلا ىف اوثاع

 ىف ةروثلا راثأ ام دشأ نم تاذلاب هذه تناكو . .هسدسم صاصرب هنومواقي نيذلا

 . ١ نييرصملا سفن

 لزع ناك هلك كلذ بناج ىلإ ةروشلل نييرصملا تزفح ىتلا لماوعلا دشأ نكلو
 اهلعجو ءايئاهن اهب اهتلص عطقو ‹ ةيامحلا نالعإ ذنم ةفالخلا ةلود نع ايمسر رصم

 . .ايناطيربل ةعہات

 ةلودل ةعبات ايلمع -رصم دعت مل ىناطيربلا لالتحالل رصم عاضخإو ‹ قیفوٿ ويدخلا

 ‹ نييرصملا سوفن ىف تيقب دقف ةيحورلا ةلصلا امأ . . مسالاب كلذك تناك نإو ةفالخلا

 .مالسإلا ةلودب نيملسملا نييرصملا طبري ىذلا «ىمالسأإلا » طابرلا ىه تناكو

 اهل افراصو ءاهتاذ ةينامثعلا ةلودلا ىف اعقاو ناك ىذلا ءوسلا لك نع رظنلا فرصبو

 ضرألا لك ىف نيملسملا بولق ىف تناك دقف «"ةيمالسإلا حورلا نم اهل ىغبني امع
 . نايعلا ملاع ىف هل الثمو . . مالسأإلاب مهبولق ىف اطبترم «ازمر»

 رصم تلصف «برحلا مايق دعب رصم ىلع ةيركسعلا ةيامحلا ارتلجنا تنلعأ املف
 «سوفللا ىلع عقولا ديدش أرمأ ۔انلق امك .كلذ ناكف . .ةينامشحلا ةلودلا نع ايئاهن
 . . غيلب رثآ ةروثلا ثادحإ ىف هل ناكو

 ىف ملسملا بعشلا اهب موقي ۰ اهرهرج ىف «ةيمالسإ ) ةروثلا تناك ٠ راصتحخ اب

 امك طبضلاب «مالسإلا دهم « رهزألا نم قلطنت تناكو . .رافكلا نيبصاغلا هاجت رصم
 . . نويلہان مای لبق نم تقلطنا

 ! لولغز دعس هدامع ناک . .ةررثلا ىلع أرط اريطخ الوت نكلو

 ! خيراتلا اهئوض ىلع أرقن ةروثلا «قئاثو» ىلإ دعنلو

 !وددشو ء«مهب صاح «اياغبلا » نم شيج باحصتسا ىلع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف «ءافلحلا » صرح كلذ لجأ نم (1)

 ىف مهنكلو . ىلوألا برحلا دعب ثدح ىذلا لعفلا در راركت نم افوخ تايرصملا ءاسنلل اوضرعتي الأ مهدونج ىلع

 ! ةيجمه ةيلهاج دونج مهتأل «ةشحافلا نع نونختسي ال لاوحألا عيمج

 . دعب اميف هلوالتن امم ء ةلودلا كيرتت ىلإ وعديو ةيناروطلا ةرعللا ايكرت ىف ريثي ىقرتلاو داحتالا بزح ناك (۲)
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 ةصاخل ا ىناطيربلا فحتملا قئاثو ضعب م ۱۹١1۹ ماع ىف مارهألا ةفيحص ترشن
 ىناطيربلا فحعتملا ةقيرط ىلع «اماع نوسمح اهيلع ىضم دق هنأ رابتعاب « ۱۹۱٩۹ ةروٹب

 . اهثودح نم اماع نيسمحخ رورم دعب ةيخيراتلا هقئاثو رشن ىف

 . .اهتلالد ربدتلاهدنع فوقولا قحتست ةبيجع رومأ قئاثولا هذه ىف ناكو

 ناكو .«ةمألا تيب» نآلا موقي ثيح ةرهاقلاب ىكلفلا عراش ىف نكسي دعس ناك
 دحأ وهو (اشاب ) دومحم دمحم (قوللا باب هاجت ) عراشلا سفن یف لیلقب هلبق نکسی

 ناك ء«لولغز دعس لثم ةيبعش هل نكت مل نإو « تقولا كلذ ىف ةزرابلا تايصخشلا

 لحاسب ) ديعصلا ىيعاطقإ نم (ناميلس اشاب دومحم ) رصم «تاوشاب  دحآ هدلاو

 اصع لمحي «دروفسكأ ةعماج ىف ارتلجنإ ىف اوملعت نمم وه ناكو ( طويسأب ميلس

 . . ذئموي نييطارقتسرألا ةقيرط ىلع ةيطارقتسرأ

 ىلإ فقاو وه امنيبو «هتيب ىلإ ادئاع ناك دومحم دمحم نإ قئاثولا ىدحإ لوقت
 دمحم دسق (انركذ امك عراشلا سفن ىف ) هتيب ىلإ ادئاع لولغز دعس رم تيبلا راوج

 عنصت نأ دب الو . . ىلغي بعشلا نإ : هل لاقو «هفقوتسيل هاصعب همامأ قيرطلا دومحم

 ! ؟دالبلا ىلع ةنلعم ةيامحلاو عنصن اذامو : دعس هيلع درف !ائپش

 ‹ هبناج نم ىلغي ناك ىذلا وه بعشلا نأ ىلوألا : نيتمهم نيتطقن زربن انه ىلإو

 ىتلا بابسألل ) بعشلا نم ايتاذ اثاعبنا ةثعبنم ةروثلا نأ ىأ ! هتامعز ضيرحتب ال

 ركفي ةظحللا كلت ىلإ ۔ نكي مل لولغز دعس نأ ةيناثلاو . (قبس اميف اهنم ابناج اندروأ
 . .دالبلا ىلع ةنلعم ةيامحلا نأ هرظن ةهجو نم ىري هنأل ءام ءىش لمع ناكمإ ىف

 ! ءىش لمع نك الف مث نمو . .مراصلا ىركسعلا مكحلا اهعمو

 «ديدش ناروف ةلاح ىف بعشلا نكلو : دعسل لاق دومحم دمحم نإ ةقيئولا لوقت

 !! راطقلا انتوفيسف ائيش لعفن مل اذإو

 زيرعلا دبع نمو هنم نوكملا ‹ريهشلا ىثالثلا «هدفو » دعس لكش ىلاتلا مويلا ىفو

 ىناطيربلا ماسلا بودنملا راد ىلإ اربهذو یوارعش (اشاب) دمحم نمو یمهف (اشاب)

 .«ةمألا بلاطم» يدقتل

 ةيمهألا تاذ قئاثولل نسمح اهاقبأو ءةيداعلا قئاثولل ةىس نيثالث ىلإ دعب اميف ةدملا ىناطيربلا فحملا رصستحلا (1)

 ! ةيرسلا ططالا ىلع ةظفاحسم ادبأ رشدي ال اهضعبو « ةصافلا
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 . ثادحألا مامآ ىرحخأ ةفقو انهو

 لعفن ملاذإ» : ةريخألا دومحم دمحم ةملك وه لولغز دعس كرح ىذلا ناك له

 ! ؟ «راطقلا انت وفيسف ائبش

 ىلإ هريغ هقبسي نأ نم فوخلا وه له ؟ةيبعشلا ةناكملاو ةماعزلا ىلع فوغ ا وه له

 ؟ هریغ وأ دومحم دمحمک ءیش لمع

 دومحم دمحم مالك نإ لقنلو . . نظلا نسحللو . . رمألااذه ىف اريثك ضوخنال

 . . لمعلا ررقف . . كرحتلا ىلع ادعس عجش دق

 «تيجبو» ريسلل «دفولا » ءاقل نع ثدحتت ىتلا ةقيثولا وه هدنع فقن ىذلا نكل

 . . نيحلا كلذ ىف ىناطيربلا ىماسلا بودنملا

 عفرب بلاطو ‹رودصلا ىف ىلغت ىتلا ناروفلا ةلاحو «ةمألا رمذت نع دعس ثدحت

 . . لاوحألا رييغتو ةيامحلا

 مكنأك : لاق مث ۔اعبط راكنتساب ۔دفولا ىلإ عمتسا ىماسلا بودنملا نإ ةقيثولا لوقت

 ! لالقتسالا ديرن ! معن : دعس لاقف !! لالقتسالا نوديرت

 نإ . ةظحللا كلت ىف لولغز دعس ركف ىلع ةرظن ءاقلإ لواحنل انه فقن

 اغنإ . ىماسلا بودنملا عم همالك ىف الو «دعس نهذ ىف ًادراو نكي مل «لالقتساللا»

 .دالبلا ىلع رامعتسالا ةضبق فيفختو «ةيركسعلا ةيامحلا عفر وه ًادراو ناك ىذلا

 ناک هلعلو «لالقتسالا » ةملكب قطن ىذلا وه هللا نم ردقب- ىماسلا بودنملا نكلو

 مهبلطم نوكي نل-ناروف ةلاح ىف اهنآ نوبقارملا ملعي ىتلا «ةمألا ىبودنم » نأ روصتي

 ! لالقتسالا نم لقآ

 ! لالقتسالا ديرن ! معن : لاقو « دعس اهطقتلا دقف « رمألا ناك ايأ

 هنإ لاقو . هيلع قفاوي نأ نكي ال بلطم اذه نإ عقوتم وهامك -تيجنو لاقو

 . ةيناطيربلا ةموكحلل رمألا عفريس

 . . (ةمألا بلاطمل » ىماسلا بودنملا ضفر رثإ ىلع ةروثلا تعلدناو

 . . ديعصلا ىصاقأ ىلإ هلك بعشلا اهيف كرتشا . . ةمراع ةروث تناكو

 ايمو جرخت تارهاظملا تناکف . . ةروثلا زكرم ىه ۔لاحل ا ةعيبطب ۔ةرهاقلا تناكو

۲ 



 رمعتسملا دض ريهامجلا ةسامح نولعشي نيذلا ءابطخلا ىلإ عمتست نأ دعب « رهزألا نم
 دیزتف ‹ یلتق موي لک طقسیف ؛ةشاشرلا عفادملاب لالتحالا دونج اهفقلتيف « بصاغلا

 . . رودصلا ىلإ بوصملا صاصرلاو ةلئاسلا ءامدلا عم الاعتشا ةروثلا

 نأ نابسحب « ةروثلل ةيلاوملا ةيرصملا ةفاحصلا ريبعتب ؟ماركلا هبحصاو دعس ىفنو

 . فقوملا ىلع ةرطيسلا نم زيلجألا نكييو ةروثلا ىلع ىضقيس ءامعزلا ىفن

 - فورظلا كلت ىف ءارجأإلا كلذ نم اعقوتم ناك امك .ةدح تدادزا ةروثلا نكلو

 ةقيرط ىلع « ىرخآ ةفيظو ىف هتنيعو رصم نم ىماسلا اهبودنم ايناطيرب تبحسف
 ىبنللآ دروللاب تءاجو !!اهيفظوم رابك نم هتطخ ىف لشفي نم ةبقاعم ىف زيلجنإلا
 . . ةيناطيربلا ةموكحلا اهنم حيريو ةروثلا ىلع ىضقي نأ لمآ ىلع رصم ىف ايماس ابودنم

 لجر وهو . .ةفالحلا ةلود شيج ىلع بلغت ىذلا «رفظملا » دئاقلا وه ىبنللأ ناك
 ٠ بقارعلا نم فوخلا ىلإ نييرصلملاب هثبيه تدأ ا رف «ركاسعلا » ةبيه هل ىركسع
 . ةروثلا ءاهنإو ‹ةمواقملا نع فكلاو

 نأ لبق رصم یف لاوحألا سردي الماك ارھش ثکم یبنللآ نآ یرحآ ةقيثو لوقت
 الوطم اريرقت لسرأ مث (ةروصلا تاذ ىلع اهقيرط ىف ةيضام ةروثلاو ) رارق ىلع مدقي

 ةيمهأو ةقيمع ةلالد اتاوذ ناتلمج هيف ام زربأ (ةقيثولا ىف هلماكب روشنم ) هتموكح- ىلإ
 : ةغلاب

 دعس نعاوجرفأ» . .«ةغلابلا هتروطح هل رمآ اذهو «‹ رهزألا نم عبنت ةروشلا نإ »

 .«!ةرهاقلا ىلإ هوديعأو لولغز

 ةروثلا نأ-كردي ىكل ةيهاد نوكي نأ ةجاح ىف ناك امو ةيهادلا لجرلا كردأ دقل

 ! ةغلابلا هتروطحخ هل رمألا اذه نأو  ةيمالسإ ةينيد ةروث اهنأ ىأ- رهزألا نم حبت

 اذه ىف «داهجلا » حور وه مهيلع ءىش رطخأ نأ اديج نوملعي نيدلا اذه ءادعأ نإ
 دقو ‹ مهيديأ ىف باهرإللا لئاسو لك نوكل يو ‹كش الب ايركسع ىوقأ مهنإ . نيدلا

 ريغ وه مث . .ريثكلا ريثكلا مهفلكي كلذ نكلو <« ةياهنلا ىف ةروثلا دامحخإ نوعيطتسي
 تدكس نإ . . دمخت ال حور ىمالسإإلا داهجل اف . لاوحألا عيمج ىف بقاوعلا نومآم

 . نيح ىأ ىف ىرحخأ ةرم ددجتت نأ نكيو « توم ال اهنإف ةيركسعلا ةيزهلاب انيح

 . «! ةرهاقلا ىلإ هوديعأو لولغز دعس نعاوجرفأ » : حرتقملا لحلاو



 ببسلا نأ ىأر ىبنللأ درول نإ لوقنف « نظلا نسح نم نكي ام ىصقأ ضرتفنو
 عاجرإ نأو «لولغز دعس ىفن وه ةمواقملا دادتشاو ةروشلا قاطن عاستا ىلإ ىدأ ىذلا

 . .ةروثلا ىهنيو ةرئاثلا رطاوخل-ا ئدهي ناب نيمق دعس

 رحخآ ىف ةدراولا ةرابعلا ةءارق ىلإ انئجلي ىذلا وه هتدوع دعب دعس كولس نكلو

 لوأ ىف ةدراولا ىلوألا ةرابعلاب ارشابم اطابترا اهل لعجي «رخآ وحن ىلع ىبنللأ ريرقت

 . ةروثلل ةينيدلا » ةعيبطلا ىلإ ريشت ىتلاو ءريرقتلا

 ! عيمجلل نطولاو . . هلل نيدلا : لوقيل دعس داع

 . . حضاأو ةرابعلا ىلعمو

 «مکتکرح یفو مکتافاته یف هورکذت الف . . هللا نیبو مکنیب یآ « هلل نیدلا

 ! زيكرتلا عضوم هولعجاو «نطولا » اوركذاو

 اهل ةقالع ال ةينطو ةروث ىلإ « ةيمالسإ ةينيد ةروث نم ةروثلا ليوحت : ىرحخأ ةرابعب
 . نيدلاب

 ىف رظنيلف ةروشلل اراعش دعس اهلعج ىتلا ةرابعلا ةلالد نم كش ىف ناك نمو

 ةرابعلا ىف نيدوصقملا عيمجلا نإ . « هلل نيدلا » هلوق دعب < دعس مهينعي نيذلا «عيمحلا»

 فورظلا نأل اهمايق دعب ةروثلا ىف ارك رتشا دق طابقألا ناكو .نوملسملاو طابقألا مه

  لعفلاب لاق لب لوقي نأ ديري دعسف . . مهكارتشا ىلإ ىدؤت تناك ذعموی اهلك ةمئاقلا

 اوعفراو ۔اهيف نيكرتشملا طابقألا لجأ نم ۔ةروثلا ىلع ةيمالسإلا تاراعشلا اوعفرت ال

 وهف نيدلاامأ . . «عيمجلل » عستي ىذلا وه راعشلا اذه نأل « ةروفلل اراعش «نطولا»

 . !هنلعي الو ناسنإللا هرسي «هللا نيبو ناسنإلا نيب «٠ صاح رمأ ىأ « هلل

 اونلعي نآ نم مهعنيو !نيملسم اونوكي نأ نيملسملا عني رصم ىف طابقألا دوجو نأك

 نم نوقلطني نيح ۔ مهعن يو ! مهمالسإ ىضتقم اوكرحتي نأ نم مهعنهيو ! مهمالسإ
 ! | ةيمالسإ تاقلطنم نم نوقلطني مهنإ اولوقي نأ -ةيمالسإ تاقلطنم

 ىلع احيرص اصن ةحئاللا هذه ىف صن دقف «هتماعزب لولغز دعس هسسأ ىذلا «دفولا بزح ١ ةحئال نم اذه حضتي )١(

 دعس هقلطأ ىذلا راحشلا سفن وهو ‹بزحلا لخاد ىف اقالطإ نيدلا ركذ مدع ىأ ) ةينيدلا رومألا ىف ضوخلا رحت

 تاباختنالا نيملسملا ناوحإلا لوخد لوح راد ىذلا شاقنلا ةبسانمب .نلعأ ديدحلا دفولا برح نأ امك ( ةروثلا ىلع

 ! هتأشن نم ؟ایناملع » ناک بزعل ا نآ ۔بزحلا مساب

۳ 



 ! ؟ررقت ساس یا یلعو !؟ ررقت فیکو ؟اذه لاق نم

 . . رصمل ىمالسإإلا حتفلا ذنم . . انرق رشع ةعبرأ ذنم رصم ىف نوشيعي طابقألا نإ

 لظ ىف الإ ضرألا ىف ناکم یآ یف ةيلقآ ةيأ هب عتمتت ال نمأو مالس یف نوشیعی

 ىف هنوناعي اوناك ىذلا قحاسلا لذلا نم مهجرخأ ىذلا وه مالسإلا ناك دقو . مالسإلا

 مهيلإ در ىذلا وه مالسإلاو ؛ بهذا فالتخا ببسب ۔ | ةيحيسملا  ةينامورلا ةلودلا لظ

 اصع ةبرض رمع ىلإ وكشيل لايمألا فولأ ىطبقلا لجرلا بهذ ىتح «ةعئاضلا مهتمارك
 نامورلا مايآ طايسلا نوقلتي اوناك امنيب « صاعلا نب ورمع نبا نم هنبا ىلع تعقو ةملاظ

 ىتم !ورمعاي : ميظعلا ىمالسإلا آدبملا اذه رمع زربأ مهنآشبو .نورغاص مهو
 !ارارحأ مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متدبعتسا

 ةيلقأ ةيأ طق هقذت مل ‹ةيرحو مالسو نمأ ىف لواطتملا نمزلا اذه طابقألا شاعو

 ايخيرات ةطبترملا « ةشبحلا وه ةلثمألا برقأو . ىراصنلا مكح تحت تعقو ةيمالسإ
 ‹اهناكس نم 1١ نم رثكأ اهيف نيملسملا دادعت غلبي ىتلاو «ةيرصملا ةيطبقلا ةسينكلاب
 ابصنم نولوتڀ الو «ةلودلا فئاظو ىف نونيعي ال «نولذتسم نوقوحسم مهف كلذ عمو

 الو ء«ةيمسرلا ةلودلا سرادم ىف مهنيد نوملعي الو ءةريبكلا بصانملا نم ادحاو

 !بيتاتك» نوحتفي نيحو « مهنيد ئدابم مهلافطأ ملعت ةيمالسإ سرادم حتفب مهل حمسي

 ىلإ اهباحصأ رطضي ىتح بئارضلا اهيلع ضرفت ةلودلا لظت نآرقلا ظيفحل
 ةشبحلا كلم ىسالساليه لاق هلك ملاعلا نم ألم ىلع مألا ةئيه ىفو . .اهقالغإ

 هنآ ىأ !! دحاو نيد الإ ةشبحلا ىف نوكي نلاماع رشع ىنثا لالخ ىف هنإ :قباسلا

 ىف دحاو توص كرحتتي ملو . . مهضرأ نم مهدرطي وأ «مهديبيو نيملسملا قحسيس
 ! راكنتسالاب هلك ملاعلا

 ناك الط «ثدحي نأ نکي الو «هلک اذه نم ءىش ثدحی ملف رصم یف امآ

 ‹«لدعلاب مهرمأي ىذلا وه مالسإلا نأل . . مهمالسإ ىلع نيظفاحم نيملسم نوملسلملا

 داز مهمالسإب مهكسمت داز املكو ؛كانه وأ انه ةيضرأ ةحلصلل ال < هلل هب نوموقي مهو

 : ىنابرلا لدعلا قيبطتو قحا قاقحإ ىلع مهصرح
 نم هللا لزنآ امم تنمآ : لقو « مهءاوهآ عبتت الو «ترمآ امك مقتساو «عداف كلذلف

 انييب ةجح ال .مكلامعأ مكلو انلامعأ انل . مكبرو ابر هللا . مكنيب لدعأل ترمأو « باتك

 . ٠ يريصملا هيلإو ءاننيب عمجي هللا . مكنيبو

 )١( ]ىروشلا ةروس ٠١[.



 نأ نيملسملل اعنام ۔مالسإلا لظ ىف نيززعملا نيمّركملا  طابقألا دوجو نوكي فيكف

 ۔اونلعي نأو ‹« مهمالسإ ىضتقمب اوك رحتي نأو ‹ مهمالسإ اونلعي نأو «‹ نیملسم اونوکی

 ! ؟ ةيمالسإ تاقلطنم نم نوقلطني مهن ۔ ةيمالسإ تاقلطنم نم نوقلطني نيح

 !؟ريبكلا «ملسملا » ميعزلا بلق ىف ‹ ريبكلا لوحعلا اذه ى رج فيكو

 . رمعتسملا ىبيلصلا ودعلا بناج . . رحآلا بناحلا نم نآلا رظندلو

 : هيلع نوهأ امهيأف ۔رامعتسالا نم هرك ىلع -ةروثلا تثدحو « ةعقاولا تعقو اذإ

 كرحتتو «اهلاجم نم نيدلا دعبت ىتلا ةينطولا » ةكرحلا مأ ء ةيمالسإإلا «داهجلا » ةكرح

 امك نيدلا اذه نوفرعي نيذلا كئلوأ اديج قرافلا فرعيو . . ريبك -كش ال قرافلا

 نودهاجی «نورئأث نوملسم :ةحضاو ةيضقلاف ايمالسإ اداهج ةكرحلا نوكت نيحف

 فصتنم ىف ىبيلصلا ودعلا عم اوقتلي نأ مهيف روصتي لهف . مهدالب لتحی ایبیلص اودع

 لآ مهیف روصتب له ؟یش ىلع مهودع عم «اومهاغتی » نآ مهیف روصتپ له ؟قیرطلا
 ةيحنت ىلع ارتكسپ نأ مهيف روصتي له ؟بيرقتلا ةكرحو بيرخغتلا ةك رح ىلع اوتكسي

 ىذلا جهنملا ىف لشمتملا ىركفلا وزغلا ىلع اوتكسيو « مكحلا نع ةيمالسإإلا ةعيرشلا
 | ؟ىبيلصلا رمعتسملا ةنواعمب مالعإلا لئاسو هعبتت ىذلا جهنملاو ميلعتلل بولند هعضو

 ةكرحلا لظ ىفف ! لعفلاب عقو دقل لب !زئاج اذه لكف ةينطو ةك رح نوكت نيح امأ

 ‹ ىبولندلا جهنملا رمتساو ‹ىركفلا وزغلا قاطن عستاو ‹ بيرقتلاو بيرغتلا ماق ةينطولا

 !مالسإلا نع نيملسملا داعبإ ىف «اهتمهم » ىدؤت مالعإإلا لئاسو ترمتساو

 ىلع نوهآأ امهيأف . . نويرصملا راثو -رامعتسالا نم هرك ىلع ةعقاولا تعقو اذإف

 !؟ةينطولا ةكرحل ا مأ ةيمالسإللا داهجلا ةكرح : رمعتسملا ىبيلصلا ودعلا

 اذه نأو « رهزألا نم عبنت ةروثلا نأ ىلإ هريرقت ىف ىبنللأ ريشي نأ نذإ ابجع ناک له

 هعاجرإو لولغز دعس نع جارفإللاب هتموكح ىلع ريشي نأو «ةغلابلا هتروطح هل رمألا

 ! ؟ةرهاقلا ىلإ

 اهنع لفغي مل ىتلا اهلك ىناعملا هذه نع لفغ دق ةيهادلا لجرلا نأ الدج ضرتفنو

 دعس نع جارفإلاب هتموكح ىلع هتراشإ نأو -مالسإلا ضرأ ىف رمعتسم ىبيلص طق

 ۳۰٦



 ميعزلا بلق ىف ثدح اجب ةقباس ةفرعم ىأ نم امامت « ةئيرب » تناك ةرهاقلا ىلإ هعاجرإو
 رثأتو ««ليجلا ذاتسأ » هذاتسأ راكفأب رثأت نم « لضاف ىلزان نولاص یف رہبکلا ؟ملسملا »
 نإف . .تارثؤملا نم كلذ ريغو « ماه ىلزان « ررحتب » رثأتو «رمورك دروللا ةبحصب
 عم ضوافتلا » ساسأ ىلع ةروثلا فقو لبق هتدوع دعب ادعس نأ لعفلاب ثدح ىذلا
 انبسكو ةدهاعملا انرسحخ » : نيتريهشلا هيتملك تاضواغملا لشف دعب لاق هنأو « زيلجنإلا
 فكلذب تبضرو !!!«نولوقعم ءافرش موصحخ زيلجنولا» . . و (ريلجمإللا ةقادص

 !!!ريهامجلا

 ةتسدلا ة داًقلانمةحاتسلاًواخو
 ةسارد نم انل دبال بيجع رسي یف متو ! ت هنکلو . . ةقيقحلا ىف الئاه لوحتلا ناك

 . هبابسأ

 نبا عم كلذ دعب نويسنرفلا اهرركو -رصم ىف زيلجنإلا اهبل ىتلا «ةبعللا » تناك
 ةيمالسإللا حورلا نع هلوحت ىلإ نانئمطالا دعب  «ميعزلا » ىفن ىه ۔ رئازجلا ىف «اليب
 '!«ريهامجلا دوبعم » حبصيل تقولا نم ةرتف دعب هتداعإ مث ۔ىمالسإلا قلطنملاو
 نوهأ وهف هرمأ نم نكي امهم «رحآ راسم ىلإ ىمالسإللا اهراسم نم ةروثلا لوحءيلو
 . (مالسإلا ةيار تحت «داهجلا » نم مالسأإلا ءادعآ ىلع

 ۰ ةروطسأ ىلإ ريهامحلا سح ىف دعس لوحت

 ناف ‹سرهلا دح ىلإ ريهامحلا هلوح تعمج دق لبق نم ةيباطغلا هتعارب تناك نئلو

 تقولا كلذ ةفاحص هلع ربعت ىذلا دحلا ىلإ ريهامجلا سوه تفعاض دق هتداعإ مث هيفن

 ! ةدابعلاب

 وه دعس هلعفيام حبصأو ! قحلل افلاخم ناك امهم قحلا وه دعس هلوقي ام حبصأ
 !ليعافألا عشبأ ناك ولو هلع اتوكسم لقألا ىلع حبصأ وأ «باوصلا

 ‹ هلاومأ رسخبي ىتح رامقلا بعل ىف قرغيو ۔ هتارکذم یف رقأ امک ۔ رماقی دعس ناک
 ابصعت دادزتو « كلذ ريهامجملا علتبتف < كلذ ريهامجلل نوفشكي نويسايسلا هؤادعأو

 . رفكلا نم هللاب ليعتسنو . .دعس ىلع ةيدفولا فحملا هتقلطأ ىذلا بقللا وه اذه (1)

 .دعب اميف ةيكارتشالا نع ثيدحلا ىتأيسو « ةيكارتشالا ىه اليب نب اهعفر ىتلا ةيارلا تناك (۲)



 برشيو «ناضمر ىف رطفي ناكو !هنم لينلا ىف نويسايسلا هؤادعأ لغوأ املك دعسل

 ال فیعض هنأب نورذتعملا هنع رذتعيف «كلذ هؤادعأ هنع عپذیو ۔ناضمر یف یتح ۔رمخلا
 نم تاعرج ذخأب هحصن دق بيبطلا نأو -راذعألا لهأ نم وهف ۔ مايصلا ىلع هندب ىوقي

 هبرشو ناضمر ىف هراطفإ ریهامجل ا علتبتف '! هتدعم حالصاإلل نيحلاو نيحلا نيب رمخلا
 !! هلابصعت دادزتو ‹رمخلا

 هذه هژادعأ هيلع بیعیو «ةريبكلا فئاظولا ىف هراهصأو هبراقأ فظوي ناكو

 ريهامجلا قفصتف «امدو اًمحل ةيلولغز اهلعجأس ١ :ايدحتم مهيلع دريف «ةيبوسحعملا»

 !!ريبكلا ميعزلاب اباجعإ

 نم اهلوحن دعب ىتح ۔۲نطولا » ةيضق ىه ريهامحجلا دنع ةيضقلا دعت مل ةياهنلا ىفو
 ناك اذإف !لولغز دعس ةيضق ىه ةيضقلا تحبصأ لب  ةينطو ةيضق ىلإ ةيمالسإ ةيضق
 ناك اذإو ءهنع ضار وه ىذلا رمألا نع رظنلا فرصب «ةيضار ربهامج لاف ايضار وه
 ىوتسي ! هلجأ نم بضاغ وه ىذلا رمألا نع رظنلا فرصب «ةبضاغ ريهامجلاف ابضاغ
 بالطلا «نوحالفلاو لامعلا ءءارقفلاو ءايلغألا « نوفقلملاو ءالهحلا كلذ ىف
 مهنأب نوفصوي «عامجإلا »اذه ىلع نيجراخ ةمألا نم اليئض اقيرف الإ . نوفظوملاو
 ىف ادسح رمألا ناك امنإ «هعابتأو دعس نم لضفأ لعفلاب اوناك امو . .نوقرام ةنوح

 ! ريهامجلا دنع دعس ةناكم نم مهسفنأ

 !؟ كلذ مت فيك

 جذامنلا نم ربتعت تناك ىتلا ءةذفلا ةيباطغلا دعس ةردقم هريسفتل ىفكي له

 ؟ ةذفلا ةيخيراتلا

 - هيفنب - هميخضت دعب هعاجرإ مث «دعس ىفنب زيلجن إلا اهبعل ىتلا «ةبعللا » ىفحت له

 نايسن نم خيراتلا رادم ىلع «ريهامجل ا » سوفن یف اریٹک ثدحی ام یفکی له
 ؟ةياهنلا ىف فدهلا وه زمرلا حبصي ىتح < «زمرلاب » قلعتلاو ىلصألا فدهلا

 -۔هدحو ۔ یفکی ال هنکلو «ثدح امل ایئزج اریسفت نوکی نآ نک هلک اذه نإ

 ! «لولغز دعس » هباتک یف هنع داقعلا عافد اذه ناک (۱)
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 ىلع ءاهلك ةقباسلا لماوعلا نم اريثأت دعبأ نيتريبك نيتقيقح انباسح ىف عضن نأ دبال
 . ريثأتلا نم لماوعلا هذهل ام لك

 دوجو مغرب ءاهلك ةيمالسإلا ةايحلا باصأ ىذلا «ءارخلا » ىه : ىلوألا ةقيقحلا

 . . بولقلا اهب لعفنت «ةيمالسإ فطاوعا
 هجتت «ةيمالسإ فطارع  ةينطو ةروث ىلإ دعس اهلوحي نأ لبق ۔ةروثلا ىف ناك دقل

 «رافكلا » دض «روشت»و ءاهنيبو اهنيب ام لصفي نيح « روثتاو «ةفالحلا ةلود ىلإ
 هجتتو (فيرلا ىف ةصاخو ةروثلا ءدب دنع سانلا ثيداحأ اذكه تناك دقف ) نيبصتغملا
 . .ةيمالسإلا ةروثلا دوقي نأ _اهسح ىف ريدحلا وه هنأل ءاهدرقيل رهزألا ىلإ

 . نکلو

 ! ؟ههساسحإ ىف هتقيقح تناك فیکو !؟«مالسإلاب » نیملسملا یعو ناک مک
 نم ىعو ىلعاوناك لمه ؟«هللا لزنأ اب مکحلا » ةيضق نم مهسح ىف ناک اذام تاذلابو
 اهعوقو سانلا ىنمتي «تالامك)» اهنآ مآ «یقيقحلا هكحمو «مالسإلا ىضتقم» اهنأ
 ! ؟«ہھمالسإ ) یف رثؤپ ال اهدوجو مدع نکلو

 ىف بيجعلا رسيلا اذهب ثدح ىذلا «ريطغلا لوحتلا ىف ةيسيئرلا ةيضقلا ىه هذه

 . . ريهام ا » سح
 ام مکحلا ناب مساح عاو كاردإ كانه ناك ول ؛ ىقيقح ىمالسإ ىعو كانه ناك ول

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ةداهشل لوألا ىضتقملاو «ىعيبطلا ىضتقملا وه هللا لرنأ
 كلذك اوناك ول . . هللا مكح ريغ مكحب اوضر اذإ نيملسم نونوكي ال سائلا نأو «هللا

 نطولاو هلل نيدلا :اهلآراعش عضوي ىتلا «ةينطولا » اياضقلا ىلإ مهليوحت لهس ام
 . .نيدلا رومآ ىف ضوخ-ا ىسايسلا اهطاشن ىف عنيو « عيمجلل

 ءاملع» مهو «ةمألا هذهل نييعيبطلا ةداقلا نم ةحاسلا ولخ ىهف : ىرخألا ةقيقحلا امأ
 . «نيدلا

 اهؤجلم مهو «اهيهجومو اهتداق مه ةمألا هذه خيرات ىف امئاد نيدلا ءاملع ناك دقل
 ‹ مهنم نيدلا ملع ىقلتتل مهيلإ هجحت . . عزفلا دنعاهذالمو ءرمأ مهبزحاذإ كلذك

 نم ملظ مهيلع عقواذإ مهيلإ هجنتو «ةماهلا اهرومأ ىف اهيلع اوريشيل مهيلإ هجنتو
 ‹ مهبرب ةالولاو ماكحلا كئلوأ ريكذتب «مهنع ملظلا عفر ىلإ اوعسيل ةالولاو ماكحلا
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 ناطلسلا ىوذ لبق نم نودهطضي ءاملعلا ناكو . . ركنملا نع مهيهنو فورعملاب مهرمأو

 مهتاماركو مهلاومأو مهنادبآ ىف نوذؤيو «انايحأ نوجسلا ىف نوقليو ءانايحأ
 هللا نم نيذلا مهو هللا مامأ مهتيلوثسم ًاريدقت « هلك اذهل نودمصي مهنكلو . .انايحأ
 ىلع ةاقلملا ىربكلا «ةنامألا » نع ةمايقلا موي مهبر مهلآسي نيح-  هنيد ةفرعمب مهيلع

 ىف ةحيصنلا ةمهمو  مهموكحمو مهمكاح قحلا ىلإ سانلا ةياده ةمهم نع « مهقتاع
 «ءاوس ةيعرلاو ىعارلل ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو « ةصاح رمألا ىلوأل نيدلا
 ديس» : مهل لوقيف ةنامألا هذه ليبس ىف ءالبلا لامتحا ىلع مهعجشي الب - مهمامإو

 ˆ . () «هلتقف هاهنو هرمأف رئاج مامإ ىلإ ماق لج رو «ةزمح ءادهشلا

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهرومأ ىف اهيدشرمو ةمألا ةداق مه ءاملعلا ناك امكو
 ةمألا ىلع ثدح املك داهجلا ىلإ اهتاعد كلذك اوناك «ةيحورلاو ةيركفلاو ةيداصتقالاو

 ‹ نيقداصلا نيدهاجملا رظتنت ىتلا ةنحل ابو «رحآلا مويلاو هللاب اهنوركذي . .ناودع
 ضعب ىف مهسفنأب شويجلا نودوقي لب «ءانايحأ مهسفنأب داهجلا ىف نوكراشي اوناکو
 . .نايحألا

 ةديدع جذامن خيراتلا ىفو . . سوفنلا ىف ىح نيدلاو نيدلا ءاملع ةمهم تناك كلت
 ام ىلع اوربصو «هداهج قح هللا ىف اودهاجو مهتنامأ اودأو مهبر اوضرأ ءاملعل
 . .اوناكتسا امو اوفعض امف هللا لیبس یف مهباصأ

 ؟ خيراتلا نم اهددصب نحن ىلا ةرتفلا كلت ىف « ءاملعلا » ناك نيأف

 هرخآ . .ديعبب سيل دهع ىلإ هيف ةمألا مهتدهع ىذلا ةدايقلا ناكم ىف اوناك له
 ؟نويلبان ةلمح نم مهفقوم

 ىوذ نم مهيلع عقاولا ملظلا نم اهتامحو ؟ناودعلا نم ةمألا ةامح مه اوناك له
 ؟ناطلسلا

 اهقوقحو ةيعامتجالا اهقوقحو ةيسايسلا اهقوقحب ةمألل نوبلاطي نيذلا مه اوناك له
 ؟ ةيداصتقالا

 رئاجل ا مامإلا ىلإ نوموقيو «ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي نيذلا مه اوناك له
 ٩ لغقي مل مآ ملتق «هنوهنيو هنورمايف

 .دانسإلا حيحص : لاقو ۱۹١( /۳) مکاحللا هجرخآ (۱)
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 هنوقلمتي « هباکر یف اوشمو «ناطلسلل مهسفنآ اودبعتسا دق مهنم ریثک ناک مآ

 وأ ءاهتويب ىف تعبق دق مهنم ةحلاصلا ةيقبلا امنيب «ىغلا ىف هنودميف هملاظم نوکراہبیو

 .«ملعلا» سانلا تنقل اذإ تهتنا دق اهتمهم نأ بسحت «باتكلاو سردلا ىف توزنا
 ىف هاياضقب شيعي هنأل ‹ عئاض هتدئاف نماریثک نکلو ءهتاذ یف بولطم ملع وهو

 ! لبقتسملا ىف رظني نأ نع الضف رضاحلا ىلإ رظني الو « ىضاملا

 مولع ىف صصختم لكل ىرورض داز بتكلا كلت ىف دوجوملا ىنيدلا «ملعلا » نإ

 ‹ رضاحلا ةسارد ىلإ هنم قلطني ازكترم هلعجيل لب « هدنع فقيل ال نكلو «ةعيرشلا
 ١ ةحصلا » طورشل فوتسم وه له : رضاحلا ىف رظنلا ىأ . ةيملع ةيمالسإ ةسارد
 ضعب یف صقان مآ ءًاهنع فرحنم مأ « ةعيرشلاو ةديقعلا طباوضب طبضنم « ةيمالسإللا

 . فارحنالا بناوجو صقنلا بناوجل ىمالسأإلا جالعلا ميدقت مث د «اهبناوج

 ىذلا «ملعلاب»و « نيدلا اذهب «اوكرحتي » نأ ءاملعلا بجاو ناك «ىرحخأ ةرابعب

 نم لک عضوو ‹ ةحيحص ةيمالسإ ةغايص عمتجلملا ةغايصل « نيدلا اذه نم هنوملعي

 نم لوزيف « هللا ةعيرشب مارتلالا ىلإ مكاحلا درب « حيحصلا هعضو ىف موكحملاو مكاحلا

 ىلإ نيموكحعملا درو ‹ىداصتقاو ىعامتجاو ىسايس ملظ نم عمتجملا ىف عقاو وهام مث

 ىقلخ داسف نم عمتجملا ىف عقاو وه ام مث نم لوزيف :هيهاونو مالسإلا رماوأب م ارتلالا

 حالصإلا نم ققحتيف « لقألا ىلع رمألا اذه ليبس ىف داهجلا وأ . . ىكولسو ىحورو
 .حالصإلل مزاللا دهجلا نم نولذبيام رادقمبو ءهلل مهتاين سائلا صلخي ام ردقب

 لولحلا اوعضيل نيدلا اذه هقف نم هوهقف اب (اودهتجپ ») نأ ء ءاملعلا بجاو ناك مث

 ةايح ىف تدج ىتلا تالكشملل ىمالس إلا عيرشتلا رداصم نم ةدمتسلملا ةيمالسأإلا

 دجی ام لک یطغی یتح داهتج الاب ۔ ةعيرشلا لظ دم ىه ةمئادلا هقفلا ةمهمف . سانلا

 نع ادیعب درشت ال ىکل ةعيرشلا طباوضب سانلا ةايح ىف دجي ام طبضو < سانلا ةايح ىف

 .ةايحلا لك مكحيل هللا هلزنأ ىذلا ىنابرلا جهنم ا

 !؟نيلا كلذ ىف ةمخضلا ةكرعملا هذهل مزاللا ىوتسملا ىلع ءاملعلا ناك لهف

 نم مهنمو ‹قحلا ةملكب عدص نم كشالو مهنم ناك دقف ‹ مهملظن نأ ديرنامو

 نم ةيمالسإ ةحلصم اهيلع بترتي الو «ةهج نم ىمالسإلا جهنملا فلاخبت رومأ نم «ثارتلا » ىف سدنا ام ادع اميف )١(

 نم كلذ لاتمأو «ةعرافلا ةيديرجتلا ةينهدلا ةيلدحلا هاياضق لكب مالكلا ملعو « ةيمالسإ ةامسملا ةفسلفلاك ىرحخأ ةهج

 .ثحابملا
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 ةملك نع همجي وأ ناطلسلا ىلوأل هدبعتسي هنأ سحأ نيح هيمدق تحت بصنملاب ىقلأ

 ءارو ثهلت تحار ىتلا ةبلاغلا ةرثكلا نيب ةلق مهنكلو . .دهتجاو ركف نم مهنمو « قحلا

 . روصقلا بناوج نم امهيف ام ىلع «باتكلاو سردلا لخاد عبقت وأ «ىضرألا عاتملا

 كانه نوكي نأو ءاهزواجتي الو اهب مزتلي دودح مكاحلل نوكي نأو «تاطلسلا

 ةطلسلاو ‹ ةيذديفنتلا ةطلسلاو ‹ ةيعيرشتلا ةطلسلا نم لك صاصتخا ددحي «روتسد)

 .رارقلا رادصإ قح هدحو هل نوكيو ٠ةمألا ىلثمم » عمجمي انامل ربو « ةيئاضقلا

 ىف . ميلعتلا لاجم ىف : تالاجملا لك ىف (حالص إل اب » هتاذ ثقولا ىف نودانيو

 . ةماعلا قفارملا لاجم ىف . ةيحصلا تامدخلا لاجم ىف . داصتقالا لاجعم

 ىملعلا فلختلا . .ناديم لك ىف ةمألا هيف تعقو ىذلا فلخعتلا ةلازإب نودانيو

 . ىدا لاو یرکفلاو یراضحلاو

 ىلإ ةفاضأإلاب ‹ نيدلا ءاملع اهنع سعاقت ىلا « ةدايقلا » ةمهب نوموقي راصتح اب

 ملاعلا لاوحأ ىلع مهعالطا وه _تقولا كلذ ىف نيدلا ءاملع هدقتفي رخآ رصنع
 ىف لقألا ىلع ةيلمعلا تاربخلا ضعبب مهسرقتو «رصعلا ةفاقثب مهمامل إو « ةرضاحلا
 . تالاجلا ضعب

 !؟ ريهامحجلا هجتت نأ عقوتي ناك نيأف ةروصلا هذه ىلع رمألا ناك نيح

 ! ةمخض ةروطسأ ناك هلك اذه نأ دعب اميف  تنيبت ريهامحلا نآ حيحص

 ةيلص للا اهدالب یف ةيقيقح ةيق تاسرام اھل ناک نإ ةموعزملا «ةيطارقيدلا » نأ تنيبت
 !ناطلسلا باحصأ ىلع ةيقيقح ةيقيقح ةباقر ةمالل لعج ال ةكحضم ةيليثم درجم اندنع ىهف

 :ةيصخشلا مهحلاصم نولث اغإو ىقيقح ءىش یف اهنولتپ ال (ةمألا ىلثم » نآو

 ‹ةيمانلا ةيلامسأرلا حلاصمو «ىغاطلا عاطقإلا حلاصم ىه ذئموي ةيصخشلا مهحلاصمو

 نأو !“'"ءاوس نايغطلاو ناطلسلا ىف هناكم ذحأو «ديتعلا عاطقإإلا ةحزحز ىف ةذحآلا
 مجم ىذلاو ءداقحألاو تاوادعلا تثرأو رسألا تقرف ىتلا ةيبزحلا نم مجن ىذلا داسفلا

 نبتت مل ريهامجلا نكلو «رخآ ءىش لك لبق ةيلامسأرلا حلاصم لثمت - ةيلصألا اهدالب ىف ىتح  ةيطارةيدلا نأ ةقيقخلا (۱)

 . «ةرصاعم ةيركف بهاذم» باتك نم ٤ةيطارقمب دلا » لصف رظنا . ۲ةيكارتشالا » ةجوم ىف الإ كلذ
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 مذلا داسف نم مجن ىذلاو «ءاوسلا ىلع بازحألا لك اهتسرام ىتلا ةيبوسحعملا» نم

 ام الو « قح نم هيلع لمتشي ام دحأ ردقي دعي ملو «ةيبوسحملا تشف نيح رئامضلاو
 اذه . . هتیلوصوو هتیزاهتنا رادقمو «مکاحخلا بزحلا نم هبرق رادقمب امنإ «قح نم لمعي
 ىأ ىلع تلصح دق تناك نإ «ةمألا هيلع تلصح «بسك» لك نم رطخأو ربكأ داسفلا

 !قالطإلا ىلع بسك
 ۔ «ةينطولا ةكرحلا » نم الصأ تأشن ىتلا بازحألا تيسن دقف هلك كلذ نع الضفو

 نم تماق ىتلا (حالصإلا) ىواعد لكو هلك «نطولا » تثيسنو «ةينطولا اهتيضق

 ىف حبصتو . . هلك اهدهجو هلك اهمه اهيف عضت «مكحلا ةبعل » ىف تسمغناو . .اهلجأ

 ام اهلالخ نم ذفني رامعتسالا دي ىف ةبوعلأ -اهتداقو اهئامعز فالتحا ىلع ةياهنلا
 !دیرپ

 تناك دقف رمألا آدبم یف امأ . . دعباميف هلک كلذ «ريهامجلا » تفشتكا دقل !اقح

 هذهل ةيعيبطلا ةدايقلا بايغ ريهامجلا نيعأ ىف اهنييزت نم ديزي « بابلألاب ذخأت «ةبعللا»
 . . نيدلا ءاملع ىف ةلثمتملا «ةمألا

 : ةيسيئرلا مالسأإلا ةيضق ىف مهتمأ ةيعوتب نيدلا ءاملع ماق له . . رخآ بناج نمو

 ؟ ديحوتلا ةيضق
 هباتک هب لزنآو < ةي هلوسر هب لسرأو <« هب هللا رم یذلا دیحوتلا نإ : مهل اولاق له

 مدقتو هلاعفأو هثامسأو هتافصو هتاذ ىف هللا ةينادحوب ىنيقيلا داقتعالا وه » مظعملا

 ىأ ىلإ ماکتحالا مدعو ءاهدحو هتعيرش ميكحتو «كيرش الب هدحو هل ةيدبعتلا رئاعشلا
 نمو « ديحوتلاب لالحخإ وه ةثالثلا هذه نم ةدحاو ىأب لالخإلا نأو . .اهاوس ةعيرش

 ؟مالسٍلا ضقني كرش وهف مث
 ىف نادجو درجم نوكيل لزنتي مل هنأو ٠ لمعو لوق نيدلا اذه نأ مهوملع لهو

 ىضتقج لمع رئاعشلاو نادجولا بناج ىلإ وه انإ «ىدؤت رئاعش درجم وأ «بلقلا
 ؟ هللا ةعيرش ميكحت لمعلا لوآو ‹ ضرألا عقاو ىف ىنابرلا جهنملا

 ءاهذبن ىلإ مهوعدو ءاهيف نوعقاو مه ىتلا ةيدقعلا تافارحنالا ىلإ مهوهبن له
 ةحرضألاب كربتلا ىه تافارحنالا تناك ءاوس «اهيوقت لجأ نم «داهج» ىف اولخدو
 ريغ ميكحت ىه تناك وأ «رضلا عفدو عفنلا بلحجل مهيلإ هجوتلاو ءايلوألاو خياشملاو
 ؟ناإلا تايضتقم نم لمعلا ج رخي ىذلا ىئاجرإإلا ركفلا ىه تناك وأ « هللا ةعيرش
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 هذه ىلع ديح وتلا نايبب ‹اضر دیشر خیشلا هذیملتو « الثم هدبع دمحم ماق له

 رق و ءاي هلوسر ةنسو هللا باتك نم حلاصلا فلسلا اهفرع ىتلا ةينابرلا ةروصلا

 عقاولل » ةمألا عيوطت : كلذ نم سكعلا ىلع ناك رمألا نإ مأ ؟مهتایح عقاو یف

 E مئازعلا » يونتو ءاهب ذحخألاب سأب ال « ةرورض ) هنآ ىلع < ء مالسإال فلاخللا

 !؟مالس إلا ىلإ عق ةاولا درل ىقيقحلا داهجلا ىلإ هجعتت نأ نكي

 نيعت ىتلا ىواتفلا ردصيو «ديربلا قودنص ابر ةحابإب ىوتفلا ردصي هدبع دمحم
 اضر ديشر خيشلاو . ةعيرشلل ةفلاخملا نيناوقلا رادصإ ىلع نيناوقلا ىروش سلجم
 ! هللا لزنأ ام ريغب نومكحي نيذلا ماكحلا ةعاطل نيملسملا وعدي

 ىلإ ةعصانلا ةليصألا ةيمالسإلا قئاقحلا ضعب عمجت ةبيجع ىوتف ىف خيشلا لاق
 : تاطلاغلا نم دشح بناج

 داهتج الاب ملعی ام ٥ هريغلو ‹صنلا هيف درو ال لماشلا «قلطملا ماعلا هللا مكحو »

 دحأ لاق امك < ء هللا مكح كانهف لدعلا دجو امشيحف . لدعلا وه « لالدتساللاو

 . ()«مالعألا

 ه ريغ ىلإ هنع لودعلا زوجي ال < ةلالدلاو توبثلا ىعطقلا صنلا دجو ىتم نكلو »

 . «ثارورضلا باب یف جرحا عفر صنك « هيلع هحیج رت یضتقا رخآ صن هضراع اذ الإ

 مامإلا لاتسألا اخي لاس دنهلا نم باجي ىتفم نيدلا رون ىولو نا اقر د
 ىلإ اهلوحف ءةيزيلكنإلا نيناوقلاب مكحلا هلام اهنم ةلعسآ نع () یلاعت هللا همحر
 ةلأسم نع ىبارج صن اذهو . انايحأ اهلاثمأ " لعفي ناك امك اهنس بيجأل ذاتسألا
 نم عباسلا دلجملا ىواتف نم ۷۷ لا ىوتفلا وهو ) دنهلا ىف ةيزيلكنأإلا نيناوقلاب مكحلا
 : «رانملا

 مامإإلا لوقيامكر . 4 هلوسر ةنسو هللا باتكب طبضلت مل نإ اهل طباض ال ةملك لدعلاف . ىلوألا ةطلاعملا ىه هذه (1)

 ريغ نم الدع وه هاري اب سالا نيب مکحي نآ لحتسا نمف ١ :دیحوتلا ةعومجم نم ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا ىف ةيميت نبا

 . ؟مهرہاکأ هآر ام اهنید یف لدعلا نوکی دقو «لدعلاب مكحللاب رمأت ىهو الإ ةمأ نم ام هنإف ءرفاك وهف هللا لزنأ امل عابتا

 ةلجم نم م۳١1۹ ربمسيد ۱۷ ددع یف بوتکم مالکلا اذهو م۱۹۰۵ ماع یفوت دقو « هدبع دمحم خیشلا دصقی (۲)
 ,اهنم اءزج انلقن ىتلا ةمدقملا كلت عم ‹قباس ددع ىف ةروشلملا هاوتف رشن اضر ديشر خيشلا داعأ ددعلا اذه ىفو «رانملا

 . ٠١۴ ٤ج رانملا نم ۲٣۵ ص۔۲۹۲ ص نم بعوتست یهو
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 « دنهلا ىف ةيزيلكنأإلا نيناوقلاب مکكحلا (

 اهيفو «ةيزيلجلإلا نيناوقلاب مكحلا زيلكنإلا دنع مدختسملا ملسملل زوجيأ : هنمو (۷۷ س )

 ؟ هللا لزنآ ام ريغب مكحلا

 مكحك ء«رصعلا اذه تالكشم ربكأ نم لئاسم نمضتي لاؤسلا اذه نإ : (ج)

 برحل ا راد نيب قرفلاو ءاهب نيمكاحلا مكحو « مهتاموكح اهيعضاوو نيناوقلل نيفلؤملا
 ةاضق نأ نودقتعي نينيدعملا نيملسملا نم نيريشك ىرن اننإو . ؟اهيف مالسإللا رادو

 مل نمو # : ىلاعت هلوق رهاظب ًاذخأ رافك نوناقلاب نومكحي نيذلا ةيلهألا مكاحللا
 مكاحلا ىضاقلا ريفكتب مكحلا مزلتسيو . «نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي

 اهوفلأ اونوكي مل نإو مهنإف ءنيناوقلل نيعضاولا نيطالسلاو ءارمألا ريفكت نوناقلاب

 لوقيو ءاهباومكحيل ماكحلا نولوي نيذلا مهو « مهنذإب تعضو اهنإف «مهفراعمب
 ىلع نوقلطيو «هنذإب هنع بئان ىننأل «نالف ريمألا مساب مكحأ : ءالؤه نم مكاحلا
 . (عراشلا ) ظفل ريمألا

 ‹طق دحأ هب لقي مل لب «نيروهشملا هقفلا ةمئآ نم دحأ هب لقي ملف ةيآلا رهاظ امأ »
 ىلاعت هللا لزنآ ام ریغب مکح ءاوس ءاقلطم هللا لزنآ اہ مکحی مل نم لوانتی اهرهاظ نإف
 قاسفلا نورفكي نيذلا جراوخلا ىتح نيملسملا نم دحأ هرفكيال اذهو . ؟" ال مأ
 بهذف «ةيآلا ىف ةنسلا لهأ فلتخاو ." هللا لزنأ امريغب مكحلا اهنمو « ىصاعملاب

 . ةيمالسإلا ةعيرشلل ةفلاخملا نيناوقلا قيبطتب قلعتي اميف مالسأإلا رادو برحلا راد نيب قرفلا دصققي (1)
 لوقي ال ۔اهرهاظ نع ةيآلا فرص ةرورض هيلع ىنبو ۔ خيشلا هضرتفا ىذلا رهاظلا اذه نإف . ةيناثلا ةطلاغملا ىه هذهو (۲)

 ناك اذإ الإ «مكحي ال ناسنإ دجوي ال هنإف . ىلمع عقاو اهل سيل ىتلا ةينهذلا تاديرجتلا نم هنأل 1 طق دحأ هب

 ددتسي وهف «فرصتي مادام هلكلو !ةايحلا رومأ نم رمأ ىأ ىف فرصتلا نع اما افقوتم ناك وأ ءامامت ةدارإلا بولسم

 «ملسم وهف هللا لزآ ام هيف یعار دق مکحلا اذه ناک اذإف . هفرصت هساسا ىلع ررقی نیعم مکح ىلإ هسفن لحاد یف

 اعوصح ماعلا صنلا ةفلاخم نإف لاثملا ليبس ىلعو . مالسإلا نع جراح وهف هللا لزنآ ام ةفلاخم هيف یعار دق ناک نإو

 ماعلا صنلل فلاخملا ۔ةرورضلا مكح نإف « هللا لزنأ ام ريغب امكح ربتعي ال ۔ ةمدقملا ىف خيشلا هركذ ىذلا-ةرورضلل

 ‹«ىرشبلا ىوهلل احرسم نوكت ال ىتح «ةيعرشلا طباوضلاب ةرورضلا ديدحت ىه ةيضقلا نكلو . هللا لزنأ اميف دراو

 . ناطيشلا قلازم نم ۔ مث نم ۔ حہصتف
 دانه خيشلا مالك مهوي امك «ةيصعملا » باب ىف ۔هقالطإب  عقي ال هللا لزنآ ام ريغب مكحلا نإف : ةئلاثلا ةطلاغملا ىه هذهو (۳)
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 هيودرم نباو خيشلا وبأو روصنم نب ديعس هاور ام وهو «دوهيلاب ةصاح اهنأ ىلإ مهضعب
 نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنآ ا مكحي مل نمو هللا لزنأ اغإ : لاق «٠ سابع نبا نع

 : لاق حلاص ىبأ نع ريرج نبا جرخأو . ةصاحخ دوهيلا ىف نوقسافلاو نوم اظلاو
 لهآ ىف سيل :خلإ . .« هللا لزنأ ام مكحسي مل نمو# ةدئالا ىف ىتلا تايآلا ثالشلا
 اهيف ىتلاو ىلوألا ةيآلا نأ ىلإ مهضعب بهذو .رافكلا ىف ىه .ءىش اهنم مالسإلا
 اهيف ىتلا ةثلاثلاو «دوهيلل ملظلاب مكحلا اهيف ىتلا ةيناثلاو « نيملسملل رفكلاب مكحلا

 ءاهلك اهيف مومعلا ىلإ نورخآ بهذو . قايسلا رهاظ وهو «ىراصنلل قسفلاب مكحلا
 ء ليئارسإ ونب مكل ةوخ إلا معن : ليئارسإ ىب ىف اهلك اهنإ لاق نمل ةفيلح لوق هديؤيو
 دبع هاور . كارشلا دق مهليبس نكلستل هللاو الك !ةرم لك مهلو ةولح لك مكل ناك نإ

 : نيليوأتب ةيالا قيرفلا اذه لوأو . هححصو مكاحلاو ريرج نباو قازرلا

 ىعرشلا هانعم ال « ظيلغتلل ىوغللا هانعب درو انه رفكلا نأ ىلإ مهضعب بهذف ١
 ىف ىقهيبلا هححصو مكاحلاو رذنملا نبا هاور اب اولدتساو «ةلملا نم جورخللا وه ىذلا
 : ثالثلا تايآلا ىدحإ ىف عقاولا رفكلا ىف لاق هنأ هنع هللا ىضر سابع نبا نع نتسلا

 .؟'”رفك نود رفك . ةلملا نع لقنيارفك سيل هنإ . هيلإ نوبهذت ىذلا رفكلاب سيل هنإ
 نأ وهو «ةماعلا دعاوقلا نم فورعم طرشب طورشم رفكلا نأ ىلإ مهضعب بهذو»

 هنأب هملع عم « ملظ هنأپ هداقتعال هنعابغار وأ « هلارکنم هللا لزنأ ام مکحي مل نم
 ىف ةهبشلا نإ ىرمعلو ." ناعذإلاو نالا عماجيال امم كلذ وحن وأ «هللا مكح

 بجو نإو ) هيلع مثإ الف هللا لزنأ ال فلاخم ةيعرفلا هذه ىف مكحلا نأب الهج نوكي دقف . دعب اميف هسفن وه هافن اع =

 (ةقلاخملاب ملاع وهو هللا مكح فلاخي اج ىشترملا ىضاقلا مكحك ) ةوهش نوكي دقو (ليلدلا ةفرعم ىف داهتج ألا هيلع

 وأ ‹ هللا عرشل ةاهاضم نوكي اقو . رجأ هل ىطاح داهتجا اذهف (ةيئلا قدص عم ) الوأت نوكيدقو . ةيصعم هذهف

 .ةلملا نم جرخي حيرص كرش امهالكو . هللا عرش ىلع رشبلا عرشل اليضفت

 امو ؟مهيف لوقلا امف « هللا لزنأ ام ريغب نومكحي مهن : نييومألا نع لأسي وهو لاق ام لاق دقف ! سابع نبا مولظم (۱)

 مهتكلو «سانلا ةايح مومع ىف ةعيرشلا نومّكحي اوناك دقف !رافك مهنإ نييومألا نع لاق قالطإلا ىلع دحأ نم
 ايهاضم اعيرشت مهتفلاخم نولعجي ال مهنكلو ۔ةوهش امإو الوأت امإ مهناطاسب ةفلعتملا رومألا ضعب ىف اهنع نوديحي

 ةعيرشلا ىحني نميف اذه لوقي نأ سابع نبال نكي ناك لهف .رفك نود رفك هنإ سابع نبا مهيف لاقف هللا عرشل
 ؟ ةيعضو نيئاوق اهم الدب عضيو ءالصأ ةيمالسإلا

 « ةدح ىلع الك ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا تركذ اهنأل ةدئاملا هروس تايآ لوح ۔امئاد ًاشديو ۔هلك لدجلا اذه أشن (۲)

 ىف مومعحلا ةغيص ىلإ رظنلا قفوألا ناكو . رحآلا ريغ مكحب صتخيو ةيآب صتخي مهنم الك نأ ساتلا ضعبل ليخف
 = تايآلا ىه هذه تسیلف لاح یا یلعو . فالتخالل لاجم كانه نوكي الف (هللا لزنأ اب مكحي مل نموإ» :تايآلا
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 مهقح ىف ليوأتلااذهو «رسعأ مهنع باوحلاو دشآ نيناوقلل نيعصضاولا ءارمألا
 هباتك نأ دقتعي هللا نيدل انعذم انمؤم نأ روصتي نأ هيلع رسعيل لقعلا نإو “ ءرهظيال

 هنعاضارعإ «هتدارإب رخآ امکح هب لدبتسیو « هرایتخاب هریخپ وه مث امکح هيلع ضرفی
 ىلع بجاوسلا نأ رهاظلاو . ؟"همالسإو هنایاب كلذ حم دتعيو « هيلع هريغل اليضفتو

 ءهللا مكحل افلاخم هعضو ام لاطبإب هومزلي نآ مكحلا اذه لثم عم لاحلا هله لثم ىف نيملسملا

 اميف مالسإ راد ربتعت ال رادلاف اوردقپ مل نإف ‹ هيف هتعیاشمو هيلع هتدناسم مدسعب اوفتکب الو

 ءاكرش مهل مأ ¥ :ىلاعت هلوقك اهليوأت ىف فالخلا لمتحت ال ةحيرص تايآ كامهو . نآشلا اذه ىف نآرقلا ىف ةديحولا =

 ىه هللا اهب نذأڀ مل ةعيرش ذاحتا نأ ىف ةحيرص ىهو ۲١[ : ىروشلا ةروس ] (هللا هب نذأي ملام نيدلا نم مهل اوعرش

 ىتسح نونمۋپ ال كىبرو الف # : ىلاعت هلوقو . مالسإلا عم ىفانتملا ربكألا كرشلا نم ىأ . ءاكرشلا ذاختا نم

 . ٦٠٥[ : ءاسللا هروس] ‰...كومكجي

 هضفر ىأ هنع ةبغرلا وأ هللا عرش راكتإ وهو ) رفكلا طرش نإف مث سو «مهقح ىف ةدراو ريغ ةهبشلا نإ لوقي نأ ديري (1)

 مهيلع مكحلا نأب لوقلا نم ةأجف لقتنا فيك رظنا نكلو .نوملسم مهنأل كلذ « مهيف ققحتم ريغ ( هنع ضارعإلار

 ! ليلد الب مكحلا قالطإ ىلإ «رسعأ مهنع باوج لاو 3 ريسع
 رفكلا وه مهرمأ رهاظو  مهنايإ ىلع ليلدتلاب مهبلاطي وأ ۔ مهنايإ ىلع للدي نأ نم الدبف . ةعنارلا ةطلاغملا ىه هذه (۲)

 نونعذم نونمؤم مهنأ ررقيف ۔ ةقطانملا لوقي امك ۔ليلدلا ىلع رداصي هنإف هللا لزنآ ام فلاخت نيناوق مهعضو ببسب

 « مهرايتخاب هللا مكح نوريغي مهنأ روصت دعبتسيل « هيلع ليلد ىأ مدقي مل ىذلا مكحلا اذه ىلإ دنتسي مث « هللا نيدل
 نمانمض ةموهفملا .ةسماخلا ةطلاغملا اهتايط ىم ىوحت اهتاذ ةطلاغملا هذه نإ مث 1! مهتدارإب رحخآ امكح هب نولدبتسیو

 هللا مكح نوريغي مهنأ دعبتسي مادام ۔ هللا مكح ليدبت ىلع نوهركم ءارمألا ءالؤه نأب معزلا ىهو ۔.همالىك

 ىتؤي نأ ىه : ةدحاو ةلاح ىف حصي هاركإلا اذه !؟ هللا لزنأ ام ريغب اومكحيل ماكحلا ىلع عقي هاركإ ىأف  مهرايتحا

 نوک دق ذئدنعف | هللا لزنأ ام رغب مکحیو مکحلا تسد یلع سلحی مل وه نإ لتقلاب دده مث ‹« ارسق هتيب نم ناسنإب

 ىف سولجلا ماكحلا راتخي اغإ | ثدحي نآ نكي الو خيراتلا ىف ةدحاو ةرم ثدحي مل رمأ وهو | هللا دنعاروذعم

 لاقي فيكف ! مهيلع بيرثت الو ۔مهيلع رمألا ضرع اذإ-اوضفري نأ امئاد نولو « مهتدارإ ضحم مكحلا دعاقم

 : نيتريبك نيتيرج عقاولا ىف نوبكتري مهيلإ اضر ديشر خيشلا ريشي نيذلا ماكحلا ءالؤه لتم نإ !؟نوهركم مهنإ

 « مهنبوحش قح ىف ةيناثلاو ءرشبلا عنص نم ةيلهاج ةعيرش اهنم الدب نوعضيو هتعيرش نوحني ذإ « هللا قح ىف ىلوألا

 ودعلا مهب سرتتيف « مهنيد نع مهنتفيل هللا لزنآ ام ريغب مكحلا مهيلع ضرفي ىذلا ىقيقحلا مهودع مهنع نوہجحي ذإ
 ةيومدلا ةهجاوملا فيلاكت لمحتيس ودعلا ناكل مهصاخشأب ودعلا رتس نع اوعنتما ماكحلا نأ ولو . هل ةمألا لاثق عميل

 ولو «مهودع داهج ىلع نورصي نيح نيملسملل هللا ءاش نإ ةياهئلا ىف ةبلخلا نوكتو (ناتسناغفأ ىف ثدح امك )

 ‹ مهصاخشأپ هنوبجحي ماكحلا ءالؤهب ودعلا سرتتي نيح امأ . هللا دعو اذه نأل « ةرمو ةرمو ةرم ةكرعملا ىف اومزه

 اذهب اضر ديشر خيشلا فحتسي فيكف . .دارأ ام نيكمتلا نم ودعلل نوكيف «داهحلا نع فكتف مهنع لفغت ةمألا نإف

 امك نيملسملل ةحلصملا ققحت ةيزع هلعجي لب «ةيصعلملا ةرثاد ىف ىتح هعضي الو «ماكحلا ءالؤه بناج نم هلك

 ! !؟ ءیجیس
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 هنع باوجلا لبقو : لئاسلا لاؤس ءىجي انهو . رخآ مكح اهيف ماكحٌأللو “) ,هظي

 : ىهو نيملسملا نم ريثك ىلع اهيف باوصلا هبتشي ةلأسم ركذ نم دبال
 باوصلا لهف « ةرجهلا مهيلع تعنتماو نيملسملا دالب ضعب ىلع ودعلا بلغ اذإ

 لمعلا نأ سانلا ضعب نظي ؟ ال مآ المع هل اولوتي الو ماکحٌألا عيمج هل اوک رتی نأ
 ملسملا مكحي نأ ىغبني ال هنأ دقتعي ىذلا ملسملا نأ انل رهاظلاو . لاحب لحي ال رفاكلل
 اهلوصأ ىلع ةمئاقو هتعيرشل ةقفاوم نوكت نأ بجي ماكحألا عيمج نأو «ملسملا الإ
 «ماكحألا هذه نم هتماقإ عيطتسي ام ةماقإب ناكم لك ىف ىعسي نأ هل ىغبني «ةلداعلا
 وأ هل زوجي دصقلا اذهبو .ناكمإللا ردقب نيملسملاب نيملسملا ريغ مكحت نود لوحي نأو

 الو نيملسملا رضي لمع هنآ ملع اذإ الإ برحلا راد ىف لمعلا لبقي نأ هيلع بجي

 . مهيلع زاهجإلا ىلع بلغتملل انيعمو « مهريغ ىف اروصحم هعفن نوكي لب « مهعفلي
 لز اب مكحي نأ رومأم وهو لعفي اذامف مهنیناوقب مکحلا فلكو لمعلا مهل ىلوت اذإو
 ؟ هللا

 ماكحأك «هسفن نيدلاب قلعتيام اهنم ىلاعت هللا دنع نم ةلزاملا ماكحألا نإ لوق »
 اهنمو « لاحباهتفلاخم لحت ال ىهو « قالطلاو حاكنلاك اهانعم ىف امو تادابعلا

 ىف ىلاعت هللا نم لزنملاو " ةيندملا تالماعملاو دودحلاو تابوقعلاك ايندلا رمأب قلعتيام

 ء تابوقعلا ىف دودحلا هدكآو لزنملا مهأو . " داهتجالا ىلإ لوك وم اهرثكأو ليلق هذه
 درو دقو ‹ةيندملا دودحلا ىف ابرلاو «ماكحلا داهتجا ىلإ ضوفم ريزعت تابوقعلا رئاسو

 رادلا مكح ىفو « ةلاحللا هذه لثم ىف ةمألا بجاو ىف احيرص احضاو مالسإلا مكح- ررقيف خيشلا ىلع هللا حتفي انه (۱)
 اذه ىلع مكاحلا نوكي ىتم نيبي مل هنأ لوألا . نائيش ريرقتلا اذه ةميقب بهذي نكلو .اهيف ةلاحلا هذه ثدحت ىتلا
 حوضو ىف خيشلا هددح ىذلا ىمالسإلا اهبجاوب موقتل هعضو اهب ةمألا فرحت ىتلا ةرهاظلا ةمالعلا ام ىأ ؟فصولا

 لشم ىف مالسإ راد تسیل اهنا رادلا فصو ذاختا یهو ءدعب اهنايپ یتأیس یتلا ةطلاغملا وه ىناثلا رمألاو !؟ ةعاصنو

 | !اهيف ذيفنتلا ةبجاو ريغ ةعيرشلا ماكحأ نأب لوقلل ةعيرذ « ةلاحلا هذه

 نيد نم ساسأ ىأ ىلعو !؟ هلل قح یهو اهدحو ايندلا رمأب قلعتت دودحلا نإ لاق نمف . ةسداسلا ةطلاغملا ىه هله (۲)

 c لاحب اهتفلاخم لحي ال ىتلا نيدلا رومآ نم ىلوألا لعچيف « دودحللا نيبو قالطلاو حاكنلا نيب خيشلا قرفي هللا

 هيلإ ئموي ام مهفل ةنيرق «ةفلاخملا ليلد » انمدخشتسا اذإ خيشلا ىأر ىف اهتفلاخبم لحت ىتلا ىأ ) ايندلا رومأ نم ىرحألاو

 . (ادعب اميف احيرص هررقيو ءانه خيشلا
 ىوحت -ةحراشلاو ةلمكملاةنسلاف ءاليلق ماكحألا هدهل ةبسنلاب نآرقلا ىف لرنملا ناك اذإف . ةعباسلا ةطلاغملا ىه هذه(۳)

 « ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا طقسيو لاجملا اذه ىف هدحو نآرقلا ركذي نأ اضر ديشر خيشلاك هيقف ملاعل زوجي الو « ريشكلا
 . نايحألا ضعب ىف ماكحألاب اهدحو ةلقتسملاو « ماكحألا ليصافتل ةيوال ا
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 لب ءاهيف ابرلا ةمئألا ضعب زاجأو « ودعلا ضرأ ىف دودحلا ةماقإ نع ىهنلا ةنسلا ىف

 ةبحانم هل لدتساو «برحلا راد ىف ةزئاج « ةدسافلا دوقعلا عيمج نأ ةفينح ىبأ بهذم

 ىف سرفقلا نوبلغي مورلا نأ ىلع فلحخ نبا ىبأل (هنع هللا ىضر) ركب یبأ (ةنهارم )

 نع كلذ ىور .اهيف دودحلا ةماقإ مدعب اوحرصو « كلذ للاب ىبنلا ةزاجإو نينس عضب

 : نيعقوملا مالعأ ىف لاق . ةفينح وبأ لاق هبو « مهريغو ةفيذحو ءادردلا ىبأو رمع

 نأ ىلع مالسإللا ءاملع نم مهريغو ىعازوألاو هيوهار نب قحسإو دمحأ صن دقو»

 ال : لاقف « هرصتخم ىف ىقرغلا مساقلا وبأ اهركذو « ودعلا ضرأ ىف ماقت ال دودحلا

 قرس دق ةازغلا نم لجرب ةاطرأ نب رسب ىت دقو . ودعلا ضرأ ىف ملسم ىلع دحل ا ماقي

 وزغلا ىف ىديآلا عطقت ال » : لوقي ل هللا لوسر تعمس ىنأ الول : لاقف « ةنجم

 ديحس ىور . ةباحصلا عامجإ وه : ىسدقملا دمحم وبأ لاقو « دواد وبأ هاور «كتعطقل

 الآ سانلا ىلإ بتك رمع نأ هيبأ نع ميكح نب صوحألا نع هدانسإپ هنئس یف روصنم نب
 بردلا عطقي ىتح زاغ وهو ادح نيملسملا نم الجر الو ةيرس الو شيج ريمأ اودلجي

 ركذ مث« كلذ لثم ءادردلا ىبأ نعو . رافكلاب قحليف ناطيشلا ةيمح هقحلت الفل الفاق

 هب جتحي دق هنآ رکذو «ةيسداقلا ةعقو ىف نجحم ىبأ ىلع ركسلا دح ةماقإ دعس كرت

 رخآ الیلعت هللع هنکلو « ةفينح وبأ لوقپ امک برحلا راد یف ملسم یلع دحال لوقی نم

 . "برجل ا دالب یف حصي هدجت رمع لیلعت رظناو . هرکذ لحم اذه سیل

 دقو «"ادج ةليلق ىلاعت هللا اهلزنأ ىتلا ةيئثاضقلا ماكحألا نأ مدقت ام ملعف ١

 ال ىتح «برحلا راد ىف براحملا ملسملا ىلع دحل ا ةماقإ مدع نيب ةقالعلا امف ! قالطإلا ىلع تاطلاغملا بجعأ هذه )١(

 ىف وأ« دنهلا ىف نيملسملا نع ةعيرشلا ماكحأ طاقسإ نيبو (مالسأإلا نع دادترالا ىآ ) ودعلاٻ قاحلل ناطيشلا هزفتسي

 مدع لدتسي فيكو! ؟سانلا مكحت ةيلهاج نيناوق اهنم الدب اوعضوو « هللا ةعيرش اوحنف رافكلا هيلع بلغ رحآ دلب ىأ

 ىف ةيعرشلا حبصت ثيحب ءافنآ اهيلإ راشملا دالبلا ىف دودحلا ةماقإ زاوج مدع ىلع ءوزغلا ءانثأ ىف ملسملا ىلع دحل ا ةماقإ

 !؟ نيدلا هنع ىهني طخ اهيف ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت حبصيو | ؟ ةيمالسإلا ةعيرشلل ال ةيعضولا نيئاوقلل دالبلا كلت

 دعب ةمواقملا نع اوزجع دق اومادام « ةرورص ةيلهاجلا نيناوقلل اهريغ ىف وأ -دنهلا ىف نيملسلملا عوضحخ نإ ائلق ول

 « بلقلاب ةدهاجملا بوجو عم ) كلذ ريغ سانلل ةليح ال هنأل ءالوقعم ايقطنم ارمأ اذه ناكل ‹بجاولا داهحلاب مهمايق

 وهف هبلقب مهدهاج نمو «نمؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو «نمؤم وهف هديٻ مهدهاج نمف » : ل هللا لوسر لوقل

 هذه ىف ةعيرشلا ماكحا ةماقإ زوجيال هنأ لاقي نأ امأ . ملسم هاور « لدرح ةبح نايإلا نم كلذ ءارو سيلو ‹نمۋم

 | هلك مالسإلا خپرات یف هلاق ادحأ نأ نظأ ام لوقف ۔ نیدلا رمأب ۔ ةلاحلا

 ىهو )انه ةديدجلا ةطلاغملا نكلو « لبق نم اهيلع انقلع دقو « نآرقلا ىف ةلزنملا ماكحألا ةلق ةيضق ىلإ دوع اذه (۲)

 هنيد ىف ادحاو امكح الإ لزني مل ىلاعت هللا نأ ضرفنلف ! !اهتفلاخ ب سأب الف ةليلق تمادام اهنأب ءاحيإلا ىه (ةعساتلا

 ءادحاو الإ داهتجالل ةكورتم اهلك ماكحألا تمادام : اولوقي نأ نيملسملل زوجي لهف «داهتجالل ىقابلا كرتو < «هلک

 1۱۹ ماكحألا ةيقبك هيف دهتجنو « دحاولا مكحلا اذهب مازتلالا كرتن ملهف
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 ماقت ال دودحلا تناك اذإف . ةيفنحلا دنع ام يسال برحلا راد ىف اهتماقإ ىف ليق ام تملع

 داهتجا ىلإ ضوفي ىذلا ريزعتلا ىلإ اهلك تابوقعلا ماكحآ تداع دقف ء١ كانه
 نع ةيعطقلا صوصنلاو ءاضيأ ةيداهتجا اهنأل كلذب ىلوأ ةيندملا ماكحألاو .() مكاحلا

 “لدعلا ىرحت ىف داهتجالاو یآرلا ىلإ كانه ماكحألا تعجر اذإو ءادج ةليلق عراشلا
 ةحلصم لجأل هدالب ىف ىبرحلا دنع امكاح نوكي نأ ملسملل انزجأو « © ةحللصملاو
 نيملسملا ةعفنم لجأل هنوناقب مكحلا نم سأب ال هنأ رهظي ىذلاف «نيملسلا

 مكحي نأ هل سيلف « مهل املاظ «نيملسملاب اراض نوناقلا كلذ ناك نإف .(0مهتحلصمو
 . "هل ةناعإ هعضاول لمعلا ىلوتي نأ الو « هب

 بجقت كلذلو ء7 مالسإلا ماكحأ ةماقإل الحم تسيل برحلا راد نأ لوقلا ةلمجو
 ىلعو . نيدلا ىف ةنتفلا نم اهعم نمؤي ‹ نيملسملل ةحلصم وأ رذعل الإ اهنم ةرجهلا

 ! اهتماقإ زوجي ال یآ (۱)

 لك نإ مآ ءملسملا مكاحلا وهآ ؟ اداهنجا ةيريزعتلا ماكحألاب مكحلا هل زوجي ىذلا نمف . ةرشاعلا ةطئاغملا ىه هذه (۲)

 |؟ زيلجم لا نم ردص ولو نيملسملا ىلع قبط اذإ ايعرش حبصي ايندلا ىف یریزعت مکح
 . هلع هللا ىضري ىذلا «لدعلا » وه حبصيل ةنسلاو باتكلاب هطبض ةرورضو لدعلا نع مالكلا قبس (۳)

 وه اهطباضف ۔ داهتحالل ةكورتم تناك نإو ۔ىهف « ةحلصملا ىلع قبطني لدعلا نع هانلق امو ؟ ةحلصملا ددحي ىذلا نم )٤(

 . ةيعرشلا دعاوقلا

 )٥( ةحلصلملا الإ . . ليلد الب هسفن دنع نم زاوا مكح قلطأ اغإ ! ىعرش ليلد ىأٻ ةريطح-ا ةيضفلا هذه ىف لدتسي مل . :

 اذإ الإ مكحل ادنس نوكت نأ .اهقالطإ ىلع حلصت الف «ةيعرشلا طباوضلا ىلإ اهتاذ ىه جاتحت انلق امك ةحلصملاو

 ةيعرشلا طباوضلاب ةطضنم تناك .
 دنع لوقي ىذلا « هللا لز ام ريغب مكحلا ىهو اياضقلا رطح نم ةيضق ىف ىعرش ليلد ريغب امكح ردصي ىرخأ ةرم (1)

 ساب ال » هنإ هنع وه لوقيف ‹« ةيصعمو قوسف هنإ- ىعرش ليلد ريغب-نيلهاسعملا دشأ لوقيو «رضك هنإ ىلاعتو هناحبس

 !دكهو | هدالب ىف یبرحلا دنع امكاح ملسملا نوكي نأ زاوجب ۔ ليلد الب هسفن دنع نم هردصأ مكح ىلإ ادنتسم ! هب

 | اهدنسي ىذلا ىعرشلا ليلدلا ىلإ ةرفتفم اهلك ىهو «ضعب ىلع اهضعب ابتر تم ىوتفلا ىف ماكحألا ىلا وتت
 <« ريبخألا ميلعلا «ىلاعتو هناحبس هللا وهو « ملظلا ددحي ىذلا وه ةحلصلملا ددحي ىذلا نإ ؟ ملظلا ددحي ىذلا نم (۷)

 بپصحساص ریبغا ميلعلا ررق دقو همكحل بقعم ال مكحي ىذلاو «ضرألاو تاوامسلا ىف ام هل ىذلا « رمألا بحاص

 نأ ؤرجي ىذلا اذ نمف 4نوملاظلا مه كئلوأف هللا لزنأ ام مكحب مل نمو > : ملظلا وه هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نأ رمألا

 !؟ىرحخأ انايحأ ملاظ ريغو انايحأ الاظ نوی نأ نکی هللا لرنآ ام ریغب مکحلا نإ لوقی

 ااحم تسيل (تاذلاب دنهلا دالب دصقي ناكو ) برحل ا راد نإ لاقف ناح دمحأ ديسلا قلطنملا اذه لشم ىلإ دنتسا (۸)

 !داهجلل

TY ° 



 الو .“ هتعاطتسا ردقب مالسإلا ماكحأ ىوقيو ‹ هتقاط ردقب نيملسملا مدخي نأ ماقأ نم

 ء(ةموكحلا لامعأ دلقت لثم نيملسملا ةحلصم ظفحو مالسإلا ذوفن ةيوقتل ةليسو

 ةموكحلاك للملاو مألا عيمج نيب لدعلا نم ةبيرق ةلهاستم ةموكحلا تناك اذإ اميسالو

 نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ برقأ ةلودلا هذه نيناوق نأ فورعملاو .  ةيزيلجنإلا
 ىف ءاضقلل الهأ ناك نمف . ةاضقلا داهتجا ىلإ رومألا رثكأ ضوفت اهنأل ءاهريغ
 نيملسلملا مدخي نآ هل رسيتي ةين نسحو دصق ةحسصب دنهلا ىف ء ءاضقلا ىلوتو مالسإلا
 لامعأ نم هریغو ءاضقل ةريغلاو ملعلا لهأ نم هلاثمأ كرت نأ رهاظو . ةليلج ةمدح
 مهنيد ىف مهحلاصم مظعم نيملسملا ىلع عيضي اهنيناوقب لمعلا نم امثأت ةموكحلا

 ببسب الإ نيينثولا نع اورحخأتو اهوحنو دنهلا ىف نوملسملا بكن امو . مهايندو
 دالب ىف نويبروألا هيلع ىرجي ام كلذ ىف ةربعلا الو . ١ ةموكحلا لامعأ نم نامرحلا
 ىلع اوظفاح اهودلقت ىئمو «ماكحألا دلقت ىلإ ةليسو لكب نولسوتي ذإ «نيملسلا
 باحصآ اوراص نأ دالبلا ضعب یف مهرمأ نم ناک یتح ‹مهسنجو مهتلم ءانبأ حلاصم

 . مهيديأ ىف تالآ نولوألا اهماكح راصو ءاهيف ةيقيقحلا ةدايسلا

 دنهلا ىف ةيزيلكنإلا ةموكحلا ىف لمعلل ملسملا لوبق نأ هلك اذه عم رهاظلاو »
 فحخأ باكترا ةدعاق ىف لخدت ةصحخر وه اهنوناقپ همکحو (اهانعم ىف وهام اهلثمو)
 كلذ .نيملسملا ةحاصم ظفحو مالسإإلا دييأت اهب دصقي ةيزع نكت مل نإ «نيررضلا
 ءةمامإلا طور ش رثكأ قف ىلا اإلا كش اه فت لاهور لا باب ندم نآ

 اع نومكحي ال نيدذلا ءارمألل نيملسملا عوضح رربيل «مالسإلا ماكحأ ةماقإلل الحم تسيل برحلا راد نأ قبس اميف ررق (۱)
 بجاو نإ لاق هللا لرثأ ام مكحت ال ىتلا ةموكحلا ىف فئاظولا دلقتب نيملسملا مايق رربي نأ دارأ ال انهو . هللا لزثأ

 !؟ لياحتلا اله ىمسن اذامف ! مالسإلا ماكحأ ةيوقت ىلع ناكمإلا ردق اولمعيل فئاظولا هذه اودلقتي نأ نيملسللا

 . مداقلا لصفلا ىف ةيمالسإلا ةكرحلا اياضق نع ثيدحلا نيح ىلإ ةيضقلا هذه ىلع قيلعتلا ءىجرن (۲)

 ! قيلعت ىلإ ةجاح ىف تسيل اهنأل « قلعت نود هذه رٹ (۳)
 ىه هذهو .نيينثولا ىلإ اهدنستو ةلودلا فئاظو دلقت نم ادمع نيملسملا مرحت دنهلا ىف ةيريلجن إلا ةموكىلا تناك )٤(

 !«للملاو مألا عيمج نيب لدعلا نم ةبيرق ةلهاستم ۵ اهنإ افنآ ادع لاق ىتلا ةموكحلا

 ةيزهلا دع -فعضلا نم نوملسملا ناك دقل ! ؟«ةيزع » ىلاعتو هناحبس هللا رمأ حيرص ةفلاخم نم لعجي فيك تيأرأ )٥(

 : هللا وفع ةرثاد ىف اذهب مهو « مهئادعأ ناطلسل عوضنلاا الإ نوكلي ال ثيحب ۔ ةيركسعلا

 وضعي نأ هللا ىسع كفلوأف ,اليبس نودحهي الو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ)

 نمف اهيلإ نوملسملا ىعدي ةيرع عوضفللا اذه حبصي نأ امأ ]۹۸-۹4 : ءاسللا ةروس] # اروفغ اوفع هللا ناكو « مهلع

 ! نامزلا كلذ ىف بجاعلا بجعلا
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 ضرأ ىف نيملسملا ماكح عيمجف كلذ وحنو ‹ءاضقلا طورش مهآ دقف ىذلا ىضاقلاو

 نأ لجأل ىبرحلا لمعلا دلقت نم نأ مدقت ام ملعو . ةرورض ماكح مويلا مالسإللا
 . ةيزعلا باحصأ نم نوكي نأ نع الضف «ةصحخرلا هذه لهأ نم سيل وهف هبتارب شيعي
 . ملعأ هللاو

 نأ ةدعاقلا تناكو ." اوبراحي مل نإو نيملسملا ريغ دالب برحلا راد : ( هيبنت) »
 «ابراحم دعي ملسلا ىلع هدهاعت مل نم لک

 ‹عقاولا رمألل سانلا نوعوطي . . وحنلااذه ىلع «نيدلا ءاملع ١ نوكي نيح

 قرقح نعاوحفانيل مهبناج نم نوكرحتي الو « هرييغتل بجاولا داهجلا نع مهنولذخيو
 هنورمأي رئاحلا ناطلسلل نوفقي الو < لب هلوسر ةنس ىفو هباتك ىف هللا اهنيب امك سانلا
 ال مهنوك نعالضف . . ىذألاب مهل ضرعت ولو ارطأ قحلا ىلع هورطأيل هنوهنيو
 الو -ةعيرشلاو ةريعشلاو ةديقعلل ةلماشلا هللا اهلزنآ امك ديحوتلا ةقيقح مهتم نوملعي

 ةيمالس لا ةيؤرلا الو « سانلا هشيعي ىذلا عقاولل ةحيحصلا ةيمالسإلا ةيؤرلا نومدقي
 . . سانلا هشيعي ىذلا ءىيسلا عقاولا كلذ نم صالخللا قيرطل ةحيحصلا

 ىلع مهعنص نأ دعب رامعتسالا مهزربأ نيذلا-نويناملعلا ءامعزلا نوكي نيحو
 !ودب امك - مه-مالسإلا نع اديعب اهلك ةمألا اودشيل ةدايقلا ناكم ىف مهعضوو «هنيع
 ‹« رئاحل لا ناطلسلل نوفقيو ‹« ريهامحلا قوقحب ) نوداني نيذلا ۔ذئموي ریهامحلا نیع یف

 ةرررضلاف . هللا لزنأ ام ريغب اومكحيو مكحلا دعاقم ىف اوسلجي نأ ماكحلا ىلع هاركإ دجوي ال هنآ ىلإ ةراشإللا تقبس (1)

 اهنع هاحت ىذلا اهناكم ىلإ ةعيرشلا ةداعإل نيدهاجملا ناكم ىف اونوكب نأ اوردقي مل نإو . مهل ةبسللاب ةمئاق ريغ

 نيدهاجملا نيب ةلوليحلاو «مهصاخشأب هرتسب رمعتسملا كلذ ةمدخ نع اوعروتي نأ نم لقأ الف « ىبيلصلا رمعتسلا

 نيدهاجملا ليتقت ىف هلع نوبوني - كلذ نم رثكأ مه لب . نيملسملا ىلع هناودعل ةيومدلا فيلاكتلا وه لمحتيل « هنيبو

 !اهناكم ىلإ ةعيرشلا ةداعإل نودهاجي نيذلا

 امسا لمحي ىأ ) ملسم ريمأ اهيف ىتلا رادلا نأ ىلإ هيف راشأ ىذلا لوألا همالك نع ةرهاظ ةبسانم نود انه لدع (۲)

 رصحو (پرح راد ربتعت ینعی ) مالسإ راد ربتعت ال هتدارإپ رخآ امکح هب لدبتسپو « هرایتحاب هللا مکح ریغی (!املسم
 ةبلغ نماهقصو ذحأت رادلا نأ ءاملعلا روهمج هيلع ىذلاو . اوبراحبي ملنإو نيملسملا ريغ دالب اهنأب برحل ا راد

 بلغأ ناك ولو «مالسإ راد ىه هللا ةعيرش اهمكحت ىتلا ضرألاف (اهلهأ دئاقع نع رظنلا فرصب ىأ ) اهيلع ماكحألا

 دابع سوجملا نم اهناكس بلغأو « ىمالسإلا مكحلا نم نورق ةينامث لالح دنهلا تناك امك «نيملسم ريغ اهناكس
 ناك اذإ ةدر راد وأ «نيملسم اهناكس بلغأ ناك ولو« برح- راد ىهف هللا ةعيرش اهمكحت ال ىتلا ضرألا كلذك . رقبلا
 .مالسإلا نع اودترا مث نيملسم اهلهأ

Y۲ 



 مدقتلاو ةيرحلا قيرط ىلإ اهنودشريو «ءىيسلا عقاولا نم صالخلل ةمألا نوعديو
 ۰ .ةراضحلاو

 لوح ريهامجلا فافتلا نم بجعن لهف ءوحنلا اذه ىلع ناقيرفلا نوكي نيح
 !؟٩) لولغز دعس یف هنم اجذوغ انیآر یذلا دحل ا ىلإ مهب مهتنتفو ‹نييناملعلا ءامعزلا

 «u بسحف هرسفنل نکلو » ريهامحلا فقوم رربنلاذه لوقنامو

 لب % : لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو . هللا رمأ ىلع جورخلل ريربت الف « ريربتلا امآ
 دمحم « هللا الإ هلإ ال لاق نم لكو ؛" «هريذاعم ىقلآ ولو « ةريصب هسفن ىلع ناسنإللا

 اهيلإ لصو ىتلا لاحلا نع هللا مامأ لوئسم وهف « "مالسإلا اهب دصقي « هللا لوسر

 ىفو .. مهدعب ءاملعلاو « الوأ ماكحلاف . . ءاوس ةيلوثسملا ىف اوسيل سانلا نكلو

 ! «ريهامجلا » رود ىتأب ةياهنلا

 اترو نمیداہملاو ثلا داریتسا

 ةرهاظ عضولا اذه بحاص دقف . . سانلا تايلوئسم تناك اّيَأو . . رمألا ناك اأ
 نم اءزج نیلا كلذ ذنم تحبصأ ۔ةريطح ةجيتن هيلع تبترت تئش نإ لق وأ - ةريطح

 ! مالسإلا ءادعأ دنع نم -نيملسملل -ئدابملاو مظنلا داريتسا ىه «ةمألا هذه عقاو

 ¦ . هجو لک نماریطحو ایس رمألا ناک دقل

 نم «ئدابملا اهيف دروتست ىتلا «ةمألا ةايح ىف ىلوألا ةرملا ىه هذه تناك دقف
 جراح نم ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا _مظنلا دروتستو ْ مالسإلا جراح

 !مالسألا

 ةراضحلا لاكشآ نم لاكشأو ْ ةيرادإ «تاميظنت » ىلإ لبق نم ةمألا تجاتحا دقل

 . !لولغز دعس ةلكاش ىلع ءامعز وأ ميعز كانه ناك دلب لك ىفف « ةيدرف ةلاح لولغز دعس نكي مل ()

 . [١٠-۔٤٠ ] ةمايقلا ةروس (۲)

 . رائلا نم لفسألا كردلا ىف وهف اقافن اهلاق نإ (۳)
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 اةلودلا » ميقتلاهيلإ ةجاتحم تناكو ‹ لبق نم قباسلا اهديصر ىف نكت مل ‹ ةيدأملا

 .. ةيلايخ ةعرسب اهتعقر عسوتت ةوقلا ةيمانتم ةلودل مزاللا ةءافكلا ىوتسم ىلع

 اجرح اهسفن ىف دجت ملو « ةطنزيبو سراف نم لاكشألا كلتو تاميظنتلا كلت تذحأف

 ! نيتمهم نيتدعاق ىلع رمألا مت نکلو ‹ كلذ نم

 نم هيلإ ةجاتحم ىه ام ذخأت ىهو راسكنالاو راغصلاب رعشت مل ةمألا نأ : ىلوألا

 اونهت الو # : نايإلا نم ىشانلا « ءالعتسالاب سحت تناك لب « اهئادعأ « ةراضح-»

 ريغ مهئادعأ نوكو نينمؤم مهنوك نم ىآ ٩ (نینمؤم منك نإ نولعألا متنأو اونزحتالو
 ريغو «ةيركسعلا وأ ةيداملا هتلاح تناك ايأهنايإ بسب - ىلعألا وه نمؤملاف « نينمؤم
 ةيداملا هتلاح تناك ايأ-ىنابرلا ىدهلا نع هضارعإو هرفك ببسب ۔ىندألاوه نمؤملا

 عوضحخ یآ نود ءاهكلي نمم ةيراضحلا «ةعاضبلا » هذه نورتشي مهف : ةيركسعلاو

 : هللا نيد نع ضرعم وهو رابكإلا قحتسي ال هنأل ¢ هل رابکإ یآ نودو ¢ هل یحور

 . . هيلإ ةجاح ىف تناك ام الإ ذخأت مل-هذه ذحألا ةكرح ىف ۔ةمألا نأ : ةيناللاو

 اغإ ةراضحلا نم ةيداملا لاكشألاو تاميظنتلا نم اهئادعأ دنع ناك ام لك ذحخأت مل ىهف

 كلذ نم مهأو . (ةيراضحلا ةعاضبلا » هذه نم هيلإ ةجاتحم اهنآ ترعش ام طقف تذحآ

 ىتلا مظنلاو ئدابملا طق اهعم ذحأت مل ةيداملا لاكشألاو تاميظنتلا كلت تذحخأ نيح اهنأ

 ىلع ةمئاق مظنلاو ئدابملا كلت تناكدقف . مهنع تذحخأ نيذلا دنع اهب ةقصال تناك

 ءاهيلإ ةجاح ىف نوملسملا سيلو «ةتبلأ نيملسملل حلصت ال « ةيلهاج تاروصتو دئاقع

 ةدر ىهف الإو ءاهنم ائيش اوذختي الأ ًارمأ نورومأم مه لب ءاهنع ءانغلا هيف مهنيد نأل

 .مالسإلا عم ميقتست ال ةيلهاج

 نوملسملاو « عيرشتلاب ةلصتم ىهف ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا « مظنلا » امأف

 : هللا ريغ دنع نم عيرشتلا ذخأ نع امزاج ايهن نويهنم

 نم مهل اوعرش ءاكرش مهل مأ * '" (نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنآ اب مكحي مل نمو
 مهرذحاو «مهءاوهأ عبتت الو « هللا لزنآ اب مهني مكحا نأو # "4 هللا هب نذآي مل ام نيدلا

 . )٤( #كيلإ هللا لزنأ ام ضعب نع كونتفي نأ

 ردصملا نم اهاقلتي ملسملاف « هللا دنع نم ءاج ال ةقفاوم امإ ىهف « ئدابملا » امأو

 . ٤٤[ ]ةدئاملا ةروس (۲) . [۱۳۹ ] نارمع لآ ةروس (1)

 . ٤۹[ ]ةدئالا ةروس ۲١[. )٤( ]یىروشلا ةروس ()
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 نذإ اهب ذحخألاف « هللا دنع نم ءاج امل ةفلاخم امإو «هاوس ردصم ىأ نم ال هدحو ىنابرلا

 . نایصعو قوسفو رفك

 رومألا نم هيلإ اجاتحم نوكي ام الإ «ةيراضحلا ةعاضبلا» نم ملسملا ذخأي ال اذكهو
 كولسلل اجهنم الو ررصتلل اجهنم اهتاذب ضرعتال ىلا ةيدالا لاكشألا وأ «ةيميظنتلا
 ةيداصتقالا وأ ةيسايسلا : “ مظنلا امأ . ةايحلل ىنابرلا هجهنمو ملسملا ةديقع فلاخي

 هبر نم ملسملا هاقلتي ىذلا " «نيدلا » ىهف . . ئدابملاو ميقلا امأو . . ةيعامتجالا وأ

 . هاوس ردصم نم هاقلتي الو

 نم ىدقعلا فلختلاو ىحورلا ءاونلا لظ ىف تمت ىتلا « ةيناثلا ذحألا ةك رح ىف امأ
 طابترال ةقيقحلا ىف امزالت دقو-ىرحخآ ةيحان نم ىركفلا وزغلا لظ ىفو « ةيحان
 هذحأ ىغبني ام نيب نوقرفي !نوملسملا » دعي ملو «زجاوحلا تراهنا دقف-لوألاب ريحخألا
 . برخلا دنع ةدوجوملا (ةيراضحلا ةعاضبلا ١ نم هك رت ىغبني امو

 مهدادمإ عيطتسيل نكي مل برغلا نكلو  !معن- ءىش لك ىف نيفلختم اوناك دقل

 ديزي نأ انيمق برغلا دنع امن ريثك ناك لب . ,مهترثع نم اوموقیل هيل نوجاتحی ام لکب

 هت وق بہسب برغلا ناك نِإو « هتاذ برغلا رثعي هنأل ! لعفلاپ ثدح امک ۔مھترثع نم

 ! نآلا هتارثعب رثأتي ال -ةهرافلا ةيداملا

 ةيميظنت ةيرقبعو « الثاه ايدام امدقتو « اقئاف ايملع امدقت كليب برغلا ناك دقل

 ةهجاوم ىف ةيلمعاحورو « جاتنإلاو لمعلا ىلع ربصلاو دلجلا نم اح ورو « ةعدبم
 اموزلامزال اذه لك ناكو . . ذيفنتلا ةيحان نم وأ ةساردلا ةيحان نم ءاوس «تالكشملا
 مدق باحصأ اوناك نأ دعب ءاهلك نيدايملا كلت ىف ديدشلا مهفلختل « نيملسملل آديدش
 . مالسإإلا ةداج ىلع اوناك نأ تقو اهلك اهيف ةتباث

 ءاهنم نكمتلاو رومألا هذه ملعتل مهدهج اوفرصي نأ نيملسملا ىلع بجاولا ناكو
 . .اهنم كاكف ال ةحلم ةجاح اهفص وب

 مث ؛مومع وريدم مث «ءالكو ءارزوللو ء ءارزو ةلودلا ىف نوكي نيحف . «تاميظدتلا»و «مظنلا » نيب حضاو قرفلا (1)

 ىلع ضرفي الو «همدختسي ماظن یأ مدخی یرادإ میظنت اذهف «لمعب مهنم لک صتخي بصانملا وفلتخم نوفظوم
 ًاعفائ هنوري نيح نوملسملا همدختسيو « ءاوسلا ىلع لكلا همدختسي مث نمو « ةنيعم ةركف الو انيعم اروصت ماظنلا

 . عيرشتلاب لصتت اهئأل فلتخم اهرمأف مظنلا امأ . كلذ ىف مهيلع جرح الو «مهل

 .ةعيرشلاو ةريعشلاو ةديقعلا لمشيو « ةايحلا جهنم ىلع نيدلا (۲)
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 ‹ ىقلخلاو ىركفلاو ىحورلا داسفلا نم لئاه ردق هتاذ تقولا ىف برغلا دنع ناكو

 هل یضرو هپلع هتمعن هللا مآ ‹ملسم هذخأي نأ نع الضف هدخأي نأ لقاعل یغبنی ال

 نم لاخو سندلا نم لاخ عفرتم رهطتم فيظن ميقتسم ةايح جهنم هزيمو ءانيد مالسإلا
 . داسقألا

 حالصلا اهيف طلتخي « ةيعامتجاو ةيسايسو ةيداصتقا مظن كلذك برخغلا دنع ناكو

 ىه « ةيمالسإ ريغ ةدعاق ىلع مئاق « هللا لزنآ امريغب عيرشت اهتلمجيب اهنكلو «داسفلاو

 مث نمو «مهقلاخو مهبرل مهديبعت نم الدب ۔ عيرشتلاب  ضعبل مهضعب رشبلا ديبعت
 دنع نم ءاج ام ضعېب اضراع ءاقتلا ىقتلي هتايئزج ضعب یف ناک نإو « ةيلهاج هتدعاقف

 -رومألا كلتو "٠ خلإ . . تانامضلا ضعبو قوقحلا ضعبو « ىروشلا أدبمك « هللا
 ردصم نم اهذخأي الو «ىنابرلا عيرشتلا نم انلق امك - ملسملا اهذخأي  عيرشتلاب ةلصتملا
 . هاوس

 هعومجم ىف ىمسي ام هاجت هرفقپ نآ نیملسملا ىلع ناك ىذلا فقوملا ددحتي انه نمو

 ةيحانلاو « ىداملا مدقتلاو » ىملعلا مدقتلاب لصتي ام لكف . . (ةيبرغلا ةراضحل اب »

 ءذيفنتلاو ةساردلا ىف ةيلمعلا حورلاو ء لمعلا ىلع ربصلاو دلجلا حورو ہ ةيميظن#لا

 . هورذحیلو هوکرتیلف كلذ ادعام لکو . هيف مهدهج اوفرصیلو هوذخايلف
 . . كلذ ريغ ناك دقف لعفلاب ثدح ىذلا امأ

 رثعتم لذاختم سعاقتم دهجب نكلو ءاهيلإ اوهجتا دقف ةعفانلا ءايشألا امأف
 . . تاوطخلا

 . «دازلا » وه امنأك ابع هنم اوبعو <« هلك هوبعوتساف هيلإ اوعراس دقف داسفلا امأو

 . هللا لزنأ امع امامت احفص نيبراض اهديلقتو اهداريتسا ىلإ اوعس دقف مظنلا امأو

 لك ىف مهب اقحال مثإلا ناك نإو «ذئموي نيملسملا لاح نم هريسفت هلك كلذلو
 . لاح

o 34  

 نأ امإ « ةدحاو ةبسحو « ةدحاو ةلتك «ةيبرغلا ةراضحلا ١ نأ مهتلفغ ىف اونظ دقل
 كلذب مهمهوأامك . .رخآلااهضعب كرتو اهضعب ذخآ نم ةدئاف الف الإو اهلك ذحوت

 . «ةرصاعم ةيركف بهادم » باتك نم ٠ ةيعويشلاو « ةيطارقيدلا 3 ىلصف تئش نإ عجار (1)
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 نم ءاوسو ‹ امهثئالمع نم وأ ةيدوهيلاو ةيبيلصلا نم ءاوس ىركفلا وزغلا ةاعد

 ىدل ةيغاص انذأ ءادنلا اذه دجوو !“" روجأملا ليمعلاو لفغتسملا ليمعلا امهثالمع

 . . نيفعضتسملا «نيملسملا»

 ماهيإ ىف ةحضاو مهتحلصمف دوهيلاو نييبيلصلا نم ىركفلا وزغلا ةاعد امأف
 «مهل ماتلا مهعوضخ نامضو ٤ مهدابعتسا ىف لعفأ هنأل ٤ مهولا كلذب «نيملسلا

 نوفاخي الو « هل مهتقم ايش نوتقي ال ىذلا « مالسإلا نع الماك دعب مهداعبإ نامضو
 ‹ مهنيد تاموقم لك نم الماك اخالسنا نوملسملا خلسني نيحف ." هنم مهفوح ائيش
 ىقبي نلف « تاداعلاو مظنلاو قالخألاو راكفألا ىف «كولسلا ملاعو روصتلا ملاع ىف
 متيو ٠ءىش ةمواقملا ىلع ةردقلا نم مهل ىقبي نلو «ءىش ةزيمتملا مهتيصخش نم مهل

 ىركسعلا رهقلا لماع نم ريثكب مودأو ريثكب لعفأ وهو «ةيدوبعلا » لماعب مهعاضحإ
 درجم نأل ءامئاد هجئاتن نمأي ال هنكلو « رمألاآدبم ىف رامعتسالا هيلإ أجلي ىذلا

 دبعتسااذإ ام . . نيح دعب انيح ةمواقملا ىلإ مهعفديو « نيروهقملا زفتسي هدوجو
 مثادلا مهراعشإو ‹ةيحاأن نم مهتيصخش تاموقم بيوذتب ‹ لخادلا نم نوروهغملا

 ‹رثكآ (ىدوهيلا ) ىبيلصلا رامعتسالا نمأي انهف «ءىش لك ىف مهيرهاقل « عبت » مهنأ
 . "ةلتحملا ضرألا نم هركاسع لك جرح ولو ‹ لوطا ءاقبب ملحيو

 ناك ءاوس « هيلع لصحي ىذلا رجألا ءاقل ناطيشلل هسفن عاب نم مهنمف ءالمعلا امأ
 ) ةسند تاوهش وأ «ءامارح الام وأ ‹ تيص عويذو ةرهش وأ ٠ ضرألا ىف اناطلس رجألا

 نييبيلصلا نم مهيرهاقل نيملسملا دابعتسا وه بولطملاو « هنم «بولطملاب » موقي وهف

 اهريخب ةيبرغلا ةراضحلا اوذخأي نأ مهيلع نأ مهماهيإ لئاسولا لعفأ نمو « دوهيلاو
 ارجأ لوانتي ال ىذلا «فيظنلا » مهنمو نيسح هط لاق امک اهرمواهولحو اهرشو

 ةلفغ ىف _ بسحي « ةيزهلا هذه نم قلطني وهف ‹ايلخاد موزىهم هلکلو هلمع ىلع

 ! هيف مه اغ صالخلا قيرط نيملسملل مدقي برغلا ديلقت ىلإ هتوعدب هنآ - ىلحادلا رهقلا

 ةحلصم ققحي هنأ بسحي وهو هلم ةلفغ۔ىدوهيلا وأ ىبيلصلا ودعلل ةحلصم ققجي ىذلا وه لفغتسملا ليعلا(١)

 ! !نيملسلل

 . رحآ ءیش ی نم رثکآ مالسإلا نم اہروآ عزف یف حیرصلا 'ٹیمس لوتناک درفلو » مالک انب رم (۲)

 ىه دالبلا هذه سأر ىلع ةيهلإلا ةيانعلا هتعضو ىذلا ضيبألا لجرلا ةمهم نإ ١ : لوقي رمورك ناك كلذ لجأ نم (۳)

 ! «سانلا نيب تاقالعلا ساسأ ىه حبصت ثيحب نكم دح ىصقأ ىلإ ةيحيسملا ةراضحلا مئاعد تيبثت
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 دابعتسا نم «ةداسلا » نيكمت ىف روجأملا ليمعلاو لفغتسملا ليمعلا ىوتسي ةياهنلا ىفو
 | «ديبعلا)»

 ىلوألا : نيتنئا نيتهج نم ةيغاص انذأ ةوعدلا مهنم تدجو دقف نوفعضتسملا امأو

 « ديلقتلا » نأ ةيناثلاو . خيراتلا ىف روهشم رمأ وهو «بلاغلا ديلقت ىلإ بولخغملا ليم
 ءاقتنالانألو . «رايتخالا » ءانع هيلع رفوي هنأل «فعضتسملا بولغملا ىلع لهسأ
 بحاص «ديسلا » هب موقيامغإ «٠ فعضتسلملا «دبعلا » ةقيقحلا ىف هب موقي ال رايتخالاو

 . . رايتخالا ىلع ةردقلا لبق زييمتلا ىلع ةردقلاو «ةرحلا ةدارإلا

 ىدقعلا فلختلا نم . . مهسفنأ «نيملسملا » بولق ىف ةنماك ةثراكلا تناك دقل

 : هللا هب مهرمأ ام مهيف ققحتي ملف . . ىحورلا ءاوخلاو

 .  (نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو *
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 ىرعد «اهرمواهولحو اهرشو اهريخب ةيبرغلا ةراضحلا ذخأ ١ ىوعد تناك دقل

 لقاع لوقيالو !!ىقلخلا داسفلاب ةهادب هل ةقالع ال ىملعلا مدقتلاف !اهساسأ نم ةلطاب

 اذه ًاشنم ناك امنإ !ايملع مدقتي ىكل ايقلخ دسفي نأ ناسنإالل دبال هنإ اهلك ضرألا ىف
 ةفقو كانه ةسينكلا تفقو دقف «كانه ةصاح لماوع ابروأ ىف ىركفلا فارحنالا

 ىكل اهلك ةايحلا نع ةسينكلا ةضبق ةيحنت نم صانم مث نكي ملف «ملعلا دض ءاقمح
 لهاك نع عفر نيح لعفلاب هارجم ىملعلا مدقتلا ذخأو ؛هارجم ىملعلا مدقتلا ذخآأي
 نكلو « سانلا هب دبعتست تناك ىذلا فئازلا ىلهاجلا اهنيدو « ةسينكلا ناطلس سانلا

 ترسحخو « هللا ىف ةديقعلا تذبن نيح ىناسنإلا اهنايك كلذ لباقم ىف ترسخ ابروأ
 نع «ةيناويحلا » راكفألا اهسأر ىف تتبنو «نيدلاب اهتلص تعطق نيح اهقالحأ
 ىأر « ميظع رش كلذ ءارج نم اهباصأف . . هفادهأو «هكولسو « هميقو «ناسنإلا
 اوراصو « لعفلاب تعقو نيح هراثآ مهريغ ىأرو «رکبم تقو ذنم هرذن مهنم «ءالقعلا»

 ! «صالخلا قيرط ١ نع مهبوعشلو مهسفنأل نوثحبي

 ىناسنإللا ساكتنالا نم لاحلا هذه ىلع ىهو ابروأل ضرألا ىف نيكمتلا عقوو

 :هدابع ىف هللا اهيرجي ىتلا ةينابرلا ننسلا ىدحإ ىضتقمب « ىقلخلاو

 )١( نارمع لآ ةروس ]11۹.

۸ 



 مهانذخآ اوتو ام اوحرف اذإ یتح . ءیش لک باوبآ مهیلع انحستف هب اورکذ ام اوسن املف

 . '«(نوسلبم مه اذإف ةتغب
 نس نيب ضراعت الو ) تقولا تاذ یف یرخا ةنس بسحب یرجی نیکمتلا ناک امک

 .نوسخببي ال اهيف مهو ءاهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم
 اوناسك ام لطابو ءاهيف اوعنصام طبحو «رانلا الإ ةرخاآلا ىف مهل سيل نيذلا كثلوأ

 , " «نولمعب
 ققحت اغإو ! مهداسف ببسب ال « مهداسف مغر ضرألا ىف نينكمم اوحبصأ اذكهو

 ىف هترمث هللا مهيطعيف « مهسفنأ نيكمتل هنولذبي ىذلا ىباجيإلا دهحل اب مهل نيكمتلا
 كلذك هتنس بسح ةياهنلا ىف -مهيلع رمدي مث « هتنس بسح--نيح ىلإ-صضرألا

 . . ابروأ ةصق ىه كلت

 نم خالسنالاو نيدلا نم خالسنإلا نيبو« ىداملاو ىملعلا مدقتلا نيب مزالتلا امأ
 مهدبعتسا نيذلا ء«ديبعلا سوفن ىف الإ دوجو اهل نكي مل ةمخض ةبوذكأف « قالخألا
 : ! مهسفنأ مهاسنأف « مهبر مهاسنأو « ىركفلا وزغلا

 . “ #نوقسافلا مه كئلوأ . مهسفنأ مهاسنأف هللا اوسن نيذلاك اونوكت الو 8

 اهتيبشت لواحي نأ لبق داسفلا ىف همدق تقلزناف « ءىش لک یف ابرو دیلقت لواحپ
 رشعتم اشيطب ىداملاو ىملعلا مدقتلا راس انه نمو !ىداملا مدقتلاو ىملعلا مدقتلاب
 ةمألإ نأ ول ثدحيي نأ نكي ناك امك الو ء«نوصلخلملا هوجري ناك امك ال « تاوطخللا
 ىذلاإ یقلخلا داسملا ىف سامخنالا نود «مدقتلا كلذ زارح اإل هلک اهم زعٻ تعم

 ملع تذخأف « ضهنت نأ تررق نيح نابايلا تلعف امك « رومألا تايدج نع فرصي

 ءاهدئاقع الو اهديلاقت ريغت نأ نود -رومألا ضعب ىف هيلع تقوفت مث هلك برغلا

 )١( ماعنألا ةروس ] ٤٤[.

 ) )۲]دوه ةروس 11٥ 1[ .

 )( رشحلا ةروس ] ١۹[
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 ىدقعلا فلختلا الول كلذ ىلوأ «نوملسملا » ناك دقو «“" ةيلهاج ةينثو دئاقع ىهو

 . هيف نيقراغ اوناك ىذلا ىحورلا ءاوخلاو

 لك مغر عساو قاطن ىلع ًايقاب لظ ىداملاو ىملعلا فلختلا نآ رمألا ةصالخو
 ىمالسإلا ملاعلا حستكا ىنيدلا للحتلاو ىقلخلا داسفلا نأو . تلذب ىتلا «دوهجلا»
 ئدابملاو مظنلا داريتسا اعم نيرمألا ىلإ فيضأ مث . هيف ةزرابلا ةمسلا وه حبصأ ثيحب
 ‹ مثآأتت الو هنم جرحتت ال ¢ اهعقاو نمو ةمألا ةايح نم اءزج كلذ ةروريصو ءابروآ نم

 .مالسإلا ىلع جورح الو ‹«نيدلل » ةفلاخم ةيأ هيف ىرت الو

 ةطقن نع ةمألل ةلئاه ةحزحز ىلإ ةجاح ىف لاحلا اذه ىلإ ةمألاب لوصولا ناك دقو
 ةراضحلاو ابروأ ىه زاكترالا ةطقن حبصت ىتح ۔مالسإللا ىهو -ةيعيبطلا اهزاكترا
 .مالسإلا سيلو » ةيبروألا

 ميعز » لوأ« ىواطهطلا عفار ةعافر مايأ نم ۔انلق امك ۔ةركبم ةحزحزلا تأدب دقلو

 . !٠ ةثيدحلا » رصم ىف !٠ حالصإالل
 ‹ نامزلا نم نینرق نم برقڀ ام یدم ىلع . . نيطايشلا دوهج . .دوهحجلا تلاوتو

 , ماودلا ىلع ديازتم فنعب لب ‹عجارت الو «فقوت الو «ةداوه الاب

 نإو ‹نمزلا نم نيتزيمتم نيترتف ىلع « نيتفلتخم نيتروص تذختا دوهحلا نكلو

 نكت مل ولاهلمع لمعتل نكت ملو «ىلوألا ىلع ًأريثك تأكتا دق ةيناثلا ةرتفلا تناك
 . سوفنلا عقاوو ةايحلا عقاو ىف اهل تدهم دق ىلوألا

 ةيبيلصلا ةرطيسلا تناك ثيح « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىلإ ةماع ةفصب ىلوألا دمت
 « مالسإللا ةبراحم -اساسأ _ناموقث ناتللا امهو ءاسنرفو ايناطيرب دي ىف (ةيدوهيلا)
 ثيح « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دّيعب نم ةيناثلا ةرتفلا أدبتو . هنع ةيمالسإلا ةمألا ةحزحزو
 ءمالسإللا برح -اساسأ - ىه تلوتو «ءاكيرمأ ىلإ (ةيدوهيلا ) ةيبيلصلا ةرطيسلا تلقتنا
 هبیصنب مهم لک موقي « هئادعأ لک نیب ًاکرتشم ادهج ۔ًامئاد ۔مالسإإلا برح تناک نإو
 ! هيف

 « برغلا ىف هميلعت ىقلت ىدلا «فقغملا » ليجلا دي ىلع اهديلاقتو اهدئاقع نم ايجيردت للحتت ريحألا ىف نابايلا تأدب (۱)
 امتح نکی مل هلکلو ء(ةفاقثلا » مهوزخت نوح نييئثولا نم اذه برختسي الو ‹ ىركفلا وزغلل اليوط تدمص نأ دعب

 . حيحص مالسإ ىلع اوناك ول «نیملسملا » ىلع
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 ةهج نم «ةيطارقيدلا»و «ةهج نم ١ ةينطولا » ىه ةبعللا تناك ىلوألا ةرتفلا ىف

 هفادهآ مدختل برغلا اهعنص ىتلا ةيسايسلا بازحألا وه ةبعللاب موقي ىذلاو «ىرحأ
 . «بيرقتلا » ةيلمعو «بيرغتلا » ةيلمعب

 امك اهتياهن برق الإ ) ةفينع ةيومد ابرح براحي مالسأإلا نكي مل ةرتفلا هذه ىف
 ةديكألا ) ةئيطبلا ةحزحزلا ةروص ذختت برحلا تناك امنإ «(مداقلا لصفلا ىف نيبنس

 نعو «مالعإلا لئاسوو ميلعتلا جهانم قيرط نعو «ىركفلا وزغلا قيرط نع (لوعفملا
 ‹ لجرللو اهسفنل «ةنتف» ىلإ اهليوحتو اهقالحأ داسفإو عراشلا ىلإ ةأرملا جارح قيرط

 رمألا »لقث اهئاطعإو « هللا لزنأ اب مكحت ال ةيسايس تاسسؤم داجيإ قيرط نعو
 هانلصف ام .. خلإ . . خلإ . . .ةنكمملا ةديحولا ةروصلا ىه اهنأب معزلاو « «عقاولا
 . لصفلا اذه نم فلس اميف

 نإو -ارشابم احيرص اموجه نيدلا ةمجاهم مدعب نوططخملا ىنع ةرتفلا كلت ىف

 صلقي تقولا تاذ ىف نكلو ۔ ةيلابلا ةقيتعلا «ديلاقتلا » ةبراحم راتس تحت مجوه

 انادجو حبصیو ء ةيعقاولا ةايحلا نم امامت جرخي ىتح اديازتم ايجيردت اصيلقت مالسأإلا

 . ريمضلا لحخاد ىف

 -نوملسملا لاقو « رطاوخلا تجاهو «مكحلا نع ةيمالسأإلا ةعيرشلا تيحن نيح

 اذهف ) ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحنت نم مكيلع سأب ال سانلل ليق ء«رفك اذه نإ ۔قحب
 نولصت متمدام «نيملسم متلزام مكنكلو . (!!مكاحلا هيلإ احل «داهتجا»

 !نوجحتو نوکزتو «نوموصتو

 نم اهعبت امو «ةأرملا ةيضق ١ قيرط نع ةيناطيشلا لئاسولا نم ةمألا ىلع طلس مث
 ةيراحعلا ىطاوشلاو ةعيلخلا ةعاذإلاو ةعيلخلا امنيسلا قيرط نعو «ىقلخلا داسفلا
 ةاكزلاو موصلاو ةالصلا نع ايجيردت سانلا فرصي ام خلإ . . ةيراعلا ةفاححصلاو

 نوملسم متنأف . .اوموصت مل نإو اولصت مل نإو مكيلع سأب ال سانلل ليق مث «جحلاو
 ! هللا الإ هلإ ال نولوقت متمدام

 مهو « هللا ةعيرش نومكحي ال مهو «نيملسم اولازام مهنآ سانلا ماهيإ متي ىكلو

 نع مالسإلا ليوحتل «ىركف » دهج نم دبال ناك . . ةيدبعتلا رئاعشلا نودي ال

 . لبق نم اهاندروأ ىتلا اضر ديشر خيشلا یوتف عجار (۱)
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 اهل ةلصص الل ‹ برلاو دبعلا نيب ةقالع : ىبرغلا ىسنكلا موهفملا ىلإ هليوحتو ‹ هتققح

 ! ةايحلا عقاوب

 ناك ىذلا ‹ یئاجرإإلا رکفلا ىلع اريبك ادامتعا ۔ كشالو .دهحلاب نومئاقلا دمتعاو
 ىف الخاد سيل لمعلا نإو « رارقإللاو قيدصتلا وه وآ « قيدصتلا وه نالا نإ لوقي
 !!ءىش نالا عم رضي ال هنإو « نالا یمسم

 ىبيلصلا وزغلا لبق هتاكرد طحأ ىف ۔ ىئاجرإلا ركفلا نأ ىسنن نأ انل زوجي ال نکلو
 نأل . .ةالصلا طاقسإ الو هللا ةعيرش ةيحنت ىلإ طق لصو دق نكي مل-ىركفلا وزغلاو

 ريخب ايمالسإ ادوجو مهسفنأل نوري اونوكي مل مهتلفت لکو مهفعض لك ىلع ۔نیملسلملا
 . . ةالصلا ءادأ ريغبو ةينابرلا ةعيرشلا قيبطت

 هيلع اوطہبهي نأ نينيمق «نوملسملا » ناكو . . لاح ىأ ىلع امئاق ناك قلزنملا نكلو

 ةعفدلاباماقف ىركفلا وزغلاو ىبيلصلا وزغلا عاج دقو | «عفاد ) هيلإ مهعفد اذإ

 لوط ىلع ىئاجرإلا ركفلا مهبحاصبي . . قلزنملا ىلع نوملسملا ىوهف . .ةبولطلملا
 ! . . قيرطلا

 ءىش نيدلا نأ هتديرج ىف رركي لظ دقف . . « ليجلا ذاتسأ » دي ىلع ةيادبلا تناك
 الو !ةسند ةسايسلا نأل ‹ةسايسلاب هطلخ یغبلپ الو . . بلقلا هلحم ركلو 3 لیبن ماس

 !! ةسايسلا سندب نيدلا ثيولت زوجي
 ,f . “) ةسايسو سوسيو ساس هللا نعل : لوفي هدېع دمحم ءاجو

 ىبرغلا موهفملا ىلإ «نيفقشملا » دنع امامت ىهتنا ىتح صلقيو حزحزي نيدلا لظو

 .ةايحخلا عقاوب اهل ةلص الو ‹ بلقلا اهلحم «برلاو دبعلا نيب ةقالع . . نيدلل ىسكلا

 اياضقو نيدلل امو ؟ داصتقالاو نيدللام ؟ةسايسلاو نيدلل ام : لاقي حبصأ ىتح
 ىف ءىش ىأو . . نيدللام ؟ ةأرملا لمعو نيدلل ام ؟ ةأرملا سبالمو نيدللام ؟عمتجلا
 ! !؟ ةايحلا هذه

 ِ ابروأ یف ثدح اجب ۔امئاد ۔لدتسیو

 ىلإ اهدر ىلع لمعلا ىه «نيدلا ملاع » ةمهم نكلو .ىنابرلا جهنملا ىلع ريست ال اهنأل لعفلاب ةسلد ةسايسلا تناك (1)

 | ةئوعلم وأ ةسند اهنأ ةجحب ةسايسلا نع نيدلا داعبإ ىلع لمعلا ال ةعيرشلل مكحلا درل لمعلا ىأ ءىنابرلا جهنملا
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 ءةدساف ةايحلا تناك رومألا هله لك ىف نولخدتي كانه «نيدلا لاجر » ناك نيحف

 املف « ةملظملا ىطسولا روصعلا » ىف كلذو « ابروأ ىلع ناميخي ۽ مالظلاو ملظلا ناكو
 ءابروأ تمدقتو « لاحلا لدتعا «ةيعق ةاولا ةايملا نوئش : ىف لخدتلا نع نيدلا لاجر فك

 ! ىقرلاو مدقتلاو ةراضحل ا رامث . ةيلجلا رامثلا تءاجو

 ةيضقلا : سانلل ليق مث | نيد لاجر كلك مالسإلا ىف لعج ةنراقما منت ىكلو

 عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف لخدتلا نع « نيدلا لاجر » اوفكت نأ امإ ! ةدحاإو

 نلو ! ةملظملا ىطسولا روصعلا وج ىف لظن نأ امإو « نوتشلا نم اهريغو ةآرملا اياضقو
 قيقرتو رعاشملا بيذهت : !٠ ةيماسلا » هتمهم ىف نيدلا اورصحت ىتح رضحتنو مدقتن
 !ةايحلا رومأ نم «مهينعي ال اميف» لخدتلا نع ٠ نيدلا لاجر » اوفكتو ء«نادجولا

 رامعتسالا هعضو ىذلا هلك مسلا عمجتي ي «نيفقشملا» لبق نم فقوملا اذه ىفو

 ةيبرعلا ةغللا ريقحت ىف بولند جهنم . . مالسإلا نع نيملسملا داعبإل ىبيلصلا
 ف هیضوو « ةرادصلا زكرم نع هدا باو « هلک رهزألاو « نیدلا سردمو «اهسردمو
 ال اميف »الخدت عمتجملا رومأ نم رمأ ىآ ىف هلخدت حبصي ثيحب « لامهإلا اياوز

 ةنيعم تابسانم ىف هيلإ تفتلي «ايمسوم ارمأ نيدلا لعج ىف ةفاحصلا جهنمو | !هينعي
 كلت ريغ ىف ملكت اذإ هيلإ عمتسي الف «ماعلا ةيقب هنع رظنلا فرصيو « ماعلا لالخ

 تاهبشو . . بيرغتلاو ! هل صصخللا هعضوم ريغ ىف ملكتي هنأل «ةدودحملا تابسانملا
 ىلو . . عامتجالاو ةسايسلاو «ركفلاو بدألا ىف نويناملعلا ءامعزلاو . . نيقرشتسملا
 ثدحبي نأ ىغبني ىذلا باوصلا رمألا وه اهيف ثدح ام لك رابتعاو ابروأ ىلإ قانعألا
 ! !ناکم لک یف

 ل! ګل ډم

 هذه ذختت مالسإإلا دض ةيدوهيلا ةيبيلصلا برحلا تلظ دقف رمأ نم نكي امهمو
 ةوحصلاب تئجوف ىتح « لوعفملا ةديكألا ةئيطبلا ةرمعتسملا ةحزحزلا نم ةروصلا

 !راظننا ريغ ىلع ةيمالسإلا

 لصفلا ىلإ اهنع ثيدحلا انكرت دقف « ةيمالسإإلا ةوحصلا نع انه ثدحشن نلو

 اهلوانتنس « ةنيعسم ةطقن دنع هنإ ثادحألا عت نحنو انه لوقن انكلو . .مداقلا
 یومد عارصب اهدوجو ایناطیرب تمتحخ تمتخو «عارصلا رجفت «مداقلا لصفلا ىف ثيدحل اب

 رمأب لمعت ٠!!ةملسم  ديأب انبلا نسح ديهشلا مامإلا هيف لتق ةيمالسإلا ةكرحلا عم
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 دتشي نأ لبق ةيمالسإللا ةكرحلا قنخ ىف هتابغر هل ذفنتو «ىدوهيلا ىبيلصلا رامعتسالا

 ! عقارلا ىلع قرخلا عستيو «اهرطح

 ‹ ةيمالسإلا ةقطنملا ىف هناكم ىه ذخأتو «يدقلا رامعتسالا ١ ليزتل اکیرمأ تءاج مث

 . . مالسإللا دض ةيدوهبلا ةيبيلصلا برحلاةيار هنم الدب ملستتو

 . . ةيسايسلا «ةبعللا ) ىف ةيرذج تاريختب اهدهع زيمتو

 ء امامت نيديدج نيرصنع تاذلاب ةيبرعلا ةقطنملا ىف مالسإللا برحل تَّمدختسا دقف

 !! ةيكارتشالا امهيناثو « ةيركسعلا تابالقنالا امهلوأ : امهب ةقطنملل دهع الل

 ةثركسعلا تابالتنالا ۷

 مالالا برحل ةيكارتشالا مادختساو
 نيبعالل ةبسنلاب امامن ةديدج مالسإلا برح ىف ةيركسعلا تابالقنالا ةبرجت نكت مل

 اهل ىقيقحلا ربدملا ناكو ‹كروتاتأ دي ىلع ةيكرتلا ةبرجتلا اهتقبس دقف . ةقطنملا ىف هدجلا

 انطو دوهيلا ءاطعإ ۔ رارصإب _ضفرثت ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا ةلازأإل ‹ ةيلاعلا ةيدوهيلا وه

 اوناك نيذلا «نيملسمتملا اغودلا دوهي نم هسفن كروتاتأ ناك ءاوسو . نيطسلف ىف ايموق

 هنآ طقف نآلا ىتح فورعملاف ) مهريغ نم ناك وأ ةفالخل ا ةلازإ ىف لاعفلا رصنعلا

 ءاوس “ (هابآ سیلو همأ جوز وه هيلإ بسني یذلا اضر دمحأ » نأو «بألا لوهجم

 ةبقعلا ۔ةفالخلا ةلود ةلازإب فتكي ملف .امامت بولطملا رودلاب ماق دقف كاذ وأ اذه ناك

 اليكنت نيملسملاب لكن لب نيطسلف ىف ةيدوهيلا ةلودلا ةماقإ هجو ىف ذغموي ةمئاقلا
 ء ةماع نيدلاب نيكسمتملا نمو نيدلا ءاملع نم ‹فولألا تارشع مهنم لتقف ايشحو

 لايجألا لصفيل ةينيتاللا فورحلاب ةيكرتلا ةغللا ةباتكب رمأو ةيبرعلا فورحلا ىغلأو
 سانلا مزلآو ٠ ةيبرعلا ةغللاب ناذألا عنمو ءالماك الصف ىمالسإلا اهثارت نع ةثيدحلا

 لك ىغلأو «ةملسملا ةآرملا باجح ةلازإب رمآو «ةالصلا مهيلع بعصي ىكل ةعبقلا سبلب

 ءىش لكب ارورمو .. مكاحملاو ةيمالسإلا ةعيرشلاب اءدب ءةايحلا عقاو ىف نيدلل رثأ

 ! لابلا ىلع رطخی

 . ثادحألا كلت اورصاع نيذلا كارتألا نم ايح ىقب نم ىلإ
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 ةينويهصلا ةيبيلصلا هيلإ تعجر ىذلا «ديصرلا » ىه ةقيقحلا ىف ةبرجتلا كلت تناك
 ‹رخآ «كروتاتأ » هلاونم ىلع تماقأ ىذلاو « ةقطنملا ىف مالسإللا برحل ططخت ىهو

 تفلتحخا نإو . . فادهألا سفنلو . . رودلا سفلب موقيل « رصانلا دبع لامج وه

 .ديدحجلا كروتاتأو ‹ لوألا كروتاتأ نيب ام ءىشلا ضعب لئاسولا

 ‹ةيمالسإلا ةكرحلا ىلع ءاضقلا ةلواحم ىف ىمارجإلا فنعلاب دهعلا اذه زيت

 ال ام ءةلمجلاب نوملسملا اهل ضرعت ىتلا ةيربربلا بيذعتلا نونفو « ةيشحولا حباذملاو
 ىئاهنلا ءاضقلل سلدنألا ىف شيتفتلا مكاحم نم ثدح ام الإ ‹ هلک خیراتلا یف هل لیثم

 رمألا اذهل ادوصقم ةقطنملا ىف اماكح « ركاسعلا » رايتخا ناك دقو . كانه مالسإللا ىلع
 ةقطنملا بوعش عاضخإ كلذك هنم دوصقملا ناك امك « رخآ ءىش ىأ لبق « تاذلاب

 . ليئارسإ عم حلصلا لبقتل ةيباهرإلا ةوقلاب

 . ٠ . . ثيدحلا لجعتن الو

 . . مالسإلا برح ىف ٠ ةيكارتشالا » مادختسا ىلإ ةملكب ريشن نأ انه انمهي امنإ

 ةدراو تناك ةقطنلا ىف تمدختشس | ىتلا ةيكارتشالا نأ « نيبيطل | ) نم نوریثک نظی

 . تاقوألا نم ثقو

 رمأل . . سانلا دنع داقتعالا اذه ىلإ ىدؤتل ةقيقحلا ىف ةنقتم « ةبعللا » تناك دقو
 | داری

 ةرتف ةرهاقلا ةعماجيب ةراجتلا ةيلك ىف سويرولاكبلا ةبلط ىلع اررقم ناك باتك كانه

 فيلات نم « ةفلختملا دالبلا ىف ةيداصتقالا ةيمنتلا لحارم » ناونع لمحي « تقولا نم
 ء” ىكيرمألا ضيبألا تيبلا ىف نالمعي نييدوهي نيوحخأ دحأ وهو « وتسور تلاو»

 : هتصالحخ ام هيف لوقی

 ببسب « ةيعويشلل ةضرعم( " طسوألا قرشلا ةقطلمب ىمسي ام دصقي ) ةقطنملا نإ

 .«وتسور نیجوی  یمسی یناثلا (۲) . ١ ةيمالسإلا ةوحصلا » لصف ىف كلذ نع ثيدحلا ىتأپس (۱)

 . راكنتسالا ريثي اال ةقطنملا ىف ليئارسأإل ناكم داجيإ هب داري يركفلا وزغلا تاريبعت نم ركام ريبعت طسوألا قرشلا » (۳)

 دجوت فيكف ةيبرع اهنأب ىتح تفصو ولو ؟ ليئارسإ اهيف دج وت فيكف ةيمالسإ ةقطنم اهنأب ةقطنملا هذه تفصو ولف
 ريثي ال ارمآ حعبصي اهيف لیئارسإ دوج و نإف ءامتنا الو اهل ةضص ال «ةيفارغج- ةقطنم حبصت نيح امأ ؟ ليئارسإ اهيف

 .!راكبتسالا
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 . لخدلا ىوتسم ضافخناو « تاقبطلا نيب ةمخضلا قراوفلاو ء اهيف مكحلا داسف

 ةلازإو « تاقبطلا قراوف بيرقتو « ةشيعم لا ىوتسم عفر نم رمألا اذه جالعل دبالو
 حينصتلا قيرط نع الإ ىموقلا لخدلا عفر نكي الو . مكحلا ىف هبانطأ براضلا داسفلا
 . ىدرفلا لام لا سأر هب موقي نأ نكي ال ةفلختملا دالبلا ىف ليقثلا عينصتلا نكلو . ليقثلا
 ةرشع سمح وأ تاونس رشع ةدمل رئاسح ققحي لظي دقو « ةعيرس احابرأ ققحي ال هنأل
 ءاشنإپ كلذو « ةلودلا هب موقت نأ ىغبني كلذل . ىدرفلا لالا سأر هلمتحي ال امن « ةنس
 تاذ یف دبالو . هلخاد ىف صاحل ا عاطقلا ىوتحي ىتح ایجیردت عستی لظی ماع عاطق

 ىلإ اهرصبب هجتت ال ىكل ريهامجلا اهلوح فتلت ةيوق ةيلحم تاماعز ءاشنإ نم تقولا
 ىلإ عوجرلا نكي « تاقبطلا قراوف برقتو « ىموقلا لحخدلا عفتري نأ دعبو .ايسور
 تهرك دق ةقطنملا بوعش نوكت امنيب « ىرحخأ ةرم رحلا ىدرفلا لام لا سار طاشن
 !! ةففخعملا ةيكارتشالا ةبرجتلا ةأطو تحت ةيعويشلا

 !؟ لعفلاب قبط ىذلا عقاولا نع فلتخي ةروصلا نم ءىش ىقب له
 ىلإ ةيكارتشالا ردصي وهو « وتسور تلاو » لاب ىف نکی مل دحاو ءیش كانه ! معن

 روصتي ناکاو « ةقطنملا ىف شيعي نكي مل هنأل ! ضيبألا تيبلا لخاد نم ةقطنملا بوعش

 !« ةيناديملا  ةدهاشملا نم ال هبتكم ءارو نم رومألا

 ىدأ دق هسفن بسحبي « فظوملا » ناك ىذلا تقولا ىف رصم ىلإ « ميمأتلا » ءاج دقل
 فرصناو ‹ ليلقب هدعب وأ داعيملا ىف رضح وه اذإ « هيلع هبتار قحتسي ىذلا هبجاو لک

 « لمعلا » امأ ! حابصلا ةديرج ًأرقو ةوهقلا « ناجنف » برشو « ليلقب هلبق وأ داعيملا ىف
 !!ىفاضإ رجأ هيلع نوكيدبالو ناك اذإ ۔امنإ «  بتارلا قاقحتسا یف الحاد سیلف

 لامعلا نم اهيف نم لوحتف « تاسسؤملاو ةيويحلا عناصملا تمأ اذكه لاحلا امنيبو
 نيواود ىف امئاق ناك ىذلا قسنلا تاذ ىلع <« ةلودلا ىف « نيفظوم » ىلإ ةليلو موي نيب

 نيلماعلا نم ةقبط دوجو نم امئاد ةيكارتشالا ىف ثدحي امع الضف ! لبق نم ةموكحلا

 ١ تارباخملا »و « ثحابملا » ىلإ برقتلا ىلإ اهمه فرصني امنإ ‹ ةقيقحلا ىف لمعت ال

 ! « ريراقتلا » ةباتكو « مهناوخإ ىلع سسجتلاب
 راهنا لب « داسفلا حلصي ملو « ةيكارتشالا ةبرجىتلاب ىموقلا لخدلا عفتري مل اذكهو

 !!! ٩ ناإلا ١ ىمسم ىف « لمعلا » اهيف لح دي ال ىتلا ةقيرطلا سفن ىلع (1)

1 



 ۔ةرم لك ىف جلوعو ! سالفإلا ةفاح ىلإ ۔ةرم نم رثكأ - لصو اداح ارايهنا داصتقالا

 ! رايهنأالا نم ديزم ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤت ىتلا ضورقلاب

 تيبلا نم اهيجوت ناك « ميظعلا ىكارتشالا لوحتلا » نأ اذه انقايس ىف ۔انيدل مهمل ا

 متت ال رخآ حاضيإ ىقب نكلو . ةيكارتشالا ىلإ ايقيقح اهجوت نكي ملو ‹ ضيبألا
 . هب الإ ةروصلا

 ىف ةقطنملا بوعش هيركت وه ةيكارتشالل لوألا فدهلا الو -ديحولا فدهلا نكي مل

 داسفلا الإ مالسإلا برح لئاسو نم رضاحلا هتقو ىف كلي ال برغلا نإ

 ! كلمت ةيكارتشالا نكلو .٠ . ىقلحل ا

 ولو سانلا سوفن ىف رحس امئاد « ةديقعلل » و . . ٠ ةديقع » اهنآب سانلا مهوت اهنإ
 . «داقتعالا» ىلإ ىرطف ليم هللا اهرطف امك ۔ ةيرشبلا سفنلا ىفف . . ةلطاب تناك
 تاوامسلا رطاف < قحلا هلإإلا ىلإ ىرطفلا ليملا اذه هجتي ةيوسلا ةرطفلا ةلاح ىفو
 :ناسنإلا قلاخو ضرألاو

 تسلا : مهسفنأ ىلع مهدهشأو ‹ مهشيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو ١

 . "٩ « ! اندهش ! یلب : اولاق ؟ہکہرب

 عقیف هنود نم وآ هعم ‹ هللا ريغ ىلإ « داقتعالا » هجتي ةرطفلا دسفت نيح نكلو

 :كرشلا ىف سائلا

 ١ نيطايشلا مهتلاتجاف مهلك ءافنح ىدابع تقلخ ىنإ .. « ".

 اوذخو مكتديقعاوكرتا : لاقملا ناسلب وأ لاحلا ناسلب -سانلل لوقت ةيكارتشالاو
 !ةحيحصلا ةديقعلا ىهف « ةديقعلا ١ هذه

 نأ قحتسي داج فده تاذ ۔ ةصاحخ بابشللو ۔ سانلل ودبت كلذ قوف ةيكارتشالاو
 هل دعي ملف ‹« لحناو ككفتو برغلا عيمت امنيب « هلجأ نم لمعي نأو هلجأ نم شاعي

 انه دصقنانكلو . ةقطنملا ىف ةيركسعلا تابالقنالا قيرط نع هب موقي ىذلا ىشحولا عمقلا بناج ىلإ عبطلاب اله (۱)

 . ىدقعلاو ىركفلا نيلاجىملا

 .ملسم هجرحآ (۳) ]١۷۲[ فارعألا ةروس (۲)
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 بابشلا لياخت ةيعويشلا لعجي ىذلا اذهو ) ةيلهاجلا هذه ىف سانلا سوفنك ةسكتنم

 درفلا هيف شيعي ىذلا لوقعملا ىداصتقالا عضولا مغر اكيرمأ ىفو ابروأ برغ ىف
 (!! ةيكارتشالا مكحت نيح هرسخي ىذلاو . كانه ىداعلا

 برغلا كلمي امن رثكأ مالسإللا برح لاجم ىف ةيكارتشالا كلمت كلذ لجأ نمو
 ىركفلا مهنيوكت مكحب «٠ نييكارتشالا » نوك نع الضف ! لحنملا عيمتملا دسافلا

 ! مالسإللا ةمجاهم ىف حقوأو فنعأ  نيدلل ىداعملا

 هيجوتلا تالاجم ىف ىكيرمألا ذوفنلا ةقطنم ىف ۔نوعضوري كلذ لجأ نمو
 نم -۔اوموقڀل باتكلاو حرسملاو نويزفيلتلاو امنيسلاو ةعاذإلاو ةفاحصلا ىف : يركفلا

 ! مالسإللا ةبراحمب اهلك تالاجملا هذه

 . حاضيإ ىلإ جاتحي « ةبعللا ١ ىف « لاكشإ » ودبي انهو

 ‹ اهتبغر ضحمب اهذوفن ةقطنم ىف دودللا اهتودع مدختست اكيرمأ نأ روصتي فيك

 ؟ اهذوفن ةقطنم ىف اهئالمعل اهرمآو اههيجوتب لب

 ءاهل سيل دايقلا ناك اذإ ةبعللا ىف ايسور لخدت نأ رخآ بناج نم روصتي فيكو
 !؟ اكيرمآ اهتيرغل نكلو اهل تسيل ةققحتملا ةريحألا ةحلصملاو

 ! معنف . . لاكشإ لقعلا قطنم ىف هنآ امأ

 هذه ملاعم نم ازراب املعم لثهيو « ةمات ةطاسبب ىرجي وهف ةسايسلا قطنم ىف امأ

 ء ةيلاعلا ةيسايسلا تاماودلا اهب رودتو ٠ ةيمالسإلا ةقطنملا اهشيعت ىتلا ةيخيراتلا ةبقحلا
 !هيف رودي ىذلا ناكا ىتح راتخي الو « نارودلا نع هسفن كلي أل « ليسلا ءاثغك ءاثغ ىهو

 : ةعقاولا هذه دخف اكيرمأ ةيحان نم امأ

 تسحآ تاقوألا نم تقو یفو . اهیف كش ال ىتلا ةيكيرمألا ذوفنلا قطانم نم ايكرت

 ىركسع بالقناب تماقف « بابشلا طسو ىف رهظت تأدب ةيمالسإ ةكرح د وجوب اكيرمأ
 ىف ةمهملا هذهب ةيركسعلا تابالقنالا فيلكت ىف اهتداع ىلع « ةيمالسإلا ةكرحلا عمقل
 ىف ةيمالسإإللا حورلا تلعشآ ۱۹١٤ ةنس تماق ىتلا ةيصربقلا برحلا نكلو . ةقطنملا
 ءاهترصاحو ةيمالسإلا ىرقلاب ةينانويلا تابابدلا تطاحأ نيح كلذو ! هتاذ شيجلا
 یكکرتلا شیحلا كرحتف اهيف ةثبوألا ترشتناف ّ ءاودلاو ءاملاو ماعطلا اهنع تعنمو

 ! ةيبيلصلا تامجهلا دصل ةيمالسإ حورب
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 تاكرحلا عمقل ةلضفملا اهتادآ مه « ركسعلاف » . . اكيرمأ دي ىف طقسأ ذئدنع
 اكيرمآ تردصأ ذئدنع ؟ لمعلا امف هتاذ شيجلا ىف مالسإللا ىرس اذإف . ةيمالسإلا
 روظحم ناك نأ دعب ىك رتلا ىعويشلا بزحلا طاشن قالطإب ةيكرتلا ةموكحلل اهرماوأ
 ضعب نأ ذغتقو ةرداصلا فحصلا ركذتو !! مالسإإلا دصل ةيعويشلاب نيعتستل « طاشنلا
 ! مهتالاقتسا ميدقتب نوضراعملا رمأف » نورحخآ هضفرو رمألااذه ىلع اوقفاو ءارزولا

 : ةعقاولا هذه ذخف ايسور ةيحان نم امأو

 اذه نم تاينيتسلا ىف ايسورو نيصلا نيب تماق ىتلا « ةيجولويديألا » برحلا ىف
 تمهتا ام دشأ نم ناكو ءايسور عم تاماهتالا نيصلا تلدابت ء٠ ىدالسيملا نرقلا
 تادعاسم مدقت تراصو « ةينيلاتسلا ةينينيللا ئدابملا تناحخ اهنآ ايسور هب نيصلا

 ىف ىرخألا تاموكحلا ضعبو «رصم ةموكحك اكيرمأ كلف ىف رودت تاموكح
 نأ یرت اھنکلو « اکیرمآ كلف یف رودت تاموکحلا ہذه نأ لهجن ال اھنأب ایسور تدرو ,ةقطنملا
 ! ديعب نم جرفتت « جراح ا يف ةفقاو نوكت نأ نم اهل ريخ دالبلا كلت لحخاد ىف اهدوجو

 ةبراحمل اهذوفن ةقطنم ىف نييعويشلا طاشن مدختست اكيرمأ . . ةبعللا متت اذكهو

 اوجرخي الآ طرشب « ةمهملا كلتب اهل اوموقيل مالعإإلا لئاسو مهيديأ ىف عضتو مالسإلا
 ‹ مهسفنأباورتغااذإف . . ةقطنملا ىف « ةطلسلا )اوملستي الو « ةبعللا دودح ىلع

 یف تعنص امک احہذ اکیرمآ مھحبذت < ايعويش ابالقنا اوماقآو ‹ ةيقيقح ةوق مهنأ اونظو

 امهيف زواج ناتللا ناترملاامهو . م١۱۹۷ ماع نادوسلا ىفو ۱۹٦٩ ماع ایسینودنآ

 لب « اكيرمأ نذإب ۔نولمعي مهف كلذ ريغ ىف امأ ! اهيلع قفتملا ةبعللا دودح نويعويشلا

 تسيل هذه نأل ةبعللا ىف ىوناثلا اهرودب ىضرت ايسورو . مالسإلا ةبراحملاههيجوتب

 اغإ “"” اكيرمأ نيبو اهنيب ذوفنلا قطانم عيزوت ىف اهيلع قفتملا ‹ ةيلصألا اهذوفن ةقطنم
 ودعلا وه مالسإلاذإ « اعم نيركسعملا حلاصل ايسور هب موقت « ىفاضإ طاشن »اذه
 هيطغي ليبسلا اذه ىف نيركسعملا دحأ هب موقي دهج ىأو « نيركسعملا الكل كرتشملا
 ناتسكاب ةدحو تيتفتب ( دنهلا عم قافتالاب ) ايسور تماق امك « هكرابيو رخآلا ركسعملا

 اهسح ىف رربم كانه دعي ملف ةيرذلا ةلبنقلا ةعانص ىلإ تلصوت دق تناك نيصلا نكلو !اهثقيقح ىف ةيجولويديأ برحلا نكت مل )١(

 ! ىجولويديألا الخلاب اهدرمت ترتس نكلو . ىسورلا بعشلا فاعضأ ةثالث نم رثكأ غلبي اهبعش امديب اسررل عوضخلل

 ٤ ايسورل ىصقألا قرشلا اكيرمأ كرتت نأ ىلع عقاولا رمألا لقث هل نكلو ‹ بوتکم ريغ اقافتا ایسورو اکیرمأ ٹقفتا (۲)

 اهنكلو كانه نمو انه نم تالحدتلا ضعب ثدحت تناك نإو « ةماع ةفصب اكيرمأل « طسوألا قرشلا » ايسور كرشتو

 | ةمساح ريغو ةيشماه تالحلدت
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 ىف مالسإلا ةبراحمب ايلاح موقت امكو (اضيأ صاخلا اهباسحلو ) اكيرمأ باسحل
 .') ( تقولا تاذ ىف اکیرمأ باسحلو ) اهباسحل ةيشحو ةوارضب ناتسناغفأ

 ىف ىهف . . متت نم باسحل عبتتن نأ ةقيقحلا ىف ةبعللا هذه رمأ نم انينعي سيلو
 ىلع اديدش اعارص مهنيب اميف نوعراصتي مالسإلا ءادعأ باسحل متت لاوحألا عيمج

 . هيلع ءاضقلا ةلواحمو هتبراحمل ادحاو افص نوفقيو ‹ مهتاوادع

 ىف هنأ « مالسإلل ءادعألا هب ديكي ىذلا ديكل | لئاسو عبشت ىف انينعي ىذلا اغنإ

 ناك ام ةرئاد عسوأو ٤ حقوأو دشأ مالسإلا ىلع موجهلا ناك « ةيكارتشالا ةلحرملا»

 .ةقباسلا ةلحرملا ىف

 ةلحرملا ىف موجهلا ناك نأ دعب ةرهج مجاهي نيدلا راص دقف ةدشلا ةيحان نم امأ

 راصو . هتاذ ىف نيدلا ةمجاهم ال « ديلاقتلا ١ ةمجاهم ةروص ذحخأي ‹ افوفلم ةقباسلا

 ةلحرملا ىف ةيعجرلا تناك نأ دعب « اهيلع ءاضقلا ىغبني ىتلا « ةيعجرلا » وه نيدلا

 مهسفنآ دنع نماهنوجسني ىتلا « نيتمزتملا نيدلا لاجر « راكفأ ١ ىه ةقباسلا

 ! نيدلاب اهنوقصليو

 : ةثالثلا جذامنلا هذه اهيف ىفكي اب رف ةحاقولا ام

 ىلع هتأرج « ةيكارتشالا ةرتفلا ١ نكلو ىكيرمأ وهو ۔ لكيه نينسح دمحم بتك

 ( ةلزنملا ) بتكلا رثكأ لاحأ دق ىجولونكتلا مدقتلا نإ - مالسإلا ىلع رفاسلا موجهلا
 ! فحتتملا ىف ظفحت ءارفص قاروآ ىلإ ةسادق

 ىلع ضيفيس ناك ىذلا موعزملا ريخلا ةبسانمب ( همسا ركذي مل ) نييعويشلا دحأ بتكو
 تلظف نينسلا نييالم « هللا » دي ىف تيقب دق ءارحصلا هذه نإ : ىلاعلا دسلا ءارج نم دالبلا

 !ءارضخ حورم ىلإ اهلوح « ناسنإللا » اهملست املف . ءادرج ءارحص ىه امك

 ةديرج ىف ةيلزه ةروص (فورعملا ريتاكيراكلا» ماسر) نيهاج حالص مسرو

 عضو ىف ارامح بكري (3ب هللا لوسر ىلإ زمري )ايودب الجر اه يف مسر مارهآلا
 ىفو (ةيعجرلل» زمر داضملا هاجتالا ىف لجرلا هجوو هاجتا ىف رامحلا سأر ىأ) بولقم
 (ةعستلا زوج ىدنفأ دمحم : مسرلا ناونعو «تاجاجد عستو كيد ةروصلا ةيصضرأ

 تريغت كلذ دحبو ءايسورو اكيرمأ نيب ةروصلا هذه ىلع هيف ريست رومألا تناك ىذلا تقولا ىف هلك مالكلا اذه بتك (۱)

 ةروصلا حرش ىرورضلا نم لظي نكلو . ةي اعلا ةرطيسلاب - اتقؤم - اكيرمأ تدرفناو ةيعويشلا تراهنا نيح ةروصلا
 نم ريغتت دق ةبعللا نأ نع الضف «رضاحلل اهنم ةربعلا ذخأل «خيراتلا نم ةبقلا كلت ىف رومألا اهيلع ريست تناك ىتلا

 أ ريغتت الف هيلع ةمئاقلا ب رحلاو مالسٍوال ءادعلا امأ «رحآ ىلإ تقو
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 ةفاحص ةيأ ىف ليثم هل قبسي مل« عستلا هتاج وزو هب هللا لوسر صخش ىلع رفاس موجه وهو
 , ةحاقولا هذه حقوتت ال اهتاذ ةيبيلصلا فحصلا لعل لب «الطإلا ىلع ١ ةيمالسإ#

 تقلطأ نيدلا ةديدشلا اهيرح ىف ةيعويشلا نأ هؤشنمف ةرئادلا عاستا امأو
 «ةفسلفلا » وأ ةي رظنلا» بلص ف اهتلخدأ « ةضيرعلا ىواعدلا ىم ةعومجم
 عيمج ىفو ةدعصألا عيمج ىلع هنم رخستو هفخستل « نيدلا صوصخب ةيعويشلا

 ‹« هنم سانلا ريفنتو هتروص هيوشت دعب هيلع ءاضقلا عيطتست اهلعل « تالاجلا

 مهبرح ىف ۔ ةذَقلاب ةذقلا وذح  ىواعدلا تاذ نومدختسي ٠ ! برعلا ١ نويعويشلاو

 اليلدت ۔ ليلدحتلل « ةيخيراتلا ةيداملا )» و « ةيتكلايدلا ةيداملا » نيمدختشسم « مالسإلل

 ةيعجرو « ةيرشبلا ةايح ىف هرود ءاهتناو « هتاذ ىف نيدلا فخخس ىلع ۔!!ايملع

 . “) !!ضرألا مهنم رهطتو اقحس مهقحستس « يمتحلا »روطتلا ةلجع نوكو « هيقنتعم

 ايعامتجا ادعبو ايركف ادعب نييكارتشالا دي ىلع مالسإلا ةمجاهم تذحخأ انه نمو
 ىذلا 'روطتلا ) روحم : دحاو روحم نم هلك اقلطنم « دحاو تقو ىف ايساپس ادعہو

 ىغبني ةيسايس ةيعجرو ةيعامتجا ةيعجرو ةيركف ةيعجر : ةيعجر هاضتقم نيدلا حبصأ
 !! ناطيشلا هج ول . . اذكه . . اهيلع ءاضقلاو اهقحس

 «ضعب» وأ ماكحألا «ضعب» وأ راكفألا «ضعب » ىوحيي مالسإلا نأ ةيضقلا دعت ملو
 ةيضقلا تراص امغنإ « لبق نم لاحلا ناك امك « نويمدقتلا » اهنع ىضرب ال ىتلا فقاوملا
 ةدابإو ءافسن بولقلا نم هفسنو ء«ايفن دوج ولا نم هيفن ةرورصضو « هتاذ (نيدلا) ىه

 . نيدلا نم هريرحت نکمآ ام لکو هریرحت نکمآ نم لک ٩ ریرحت » و « نکمآ املک هیقنتعم
 هودضعو هودیأو ‹ رصانلا دبع نيبو نییکارتش شالا نيب « فلاحتلا » عقو انه نمو

 ۔ اکیرمآ باسحل لامعألا هذهب موقي وهو هنأل ‹« مالسإلا براحيو نيملسملا حبذي وهو

 نوهركي نيذلا ٠ نوفقثملا» هعم فلاحتامك . تقولا تاذ ىف ةصاخلا مهتحلصم مدخي

 !اهتوقو ةيمالسإإلا ةكرحلا نم مهل انامأ هنكمتو هدوجو ىف اوأر مهنأل « مالسإلا

 ةبعللاو انقتم جارحإإلا ناك دقف ‹ كروتاتآ دعب ىناثلا سردلا وه رصانلا دبع ناك ذإو
 . اكبس رثكأ

 یکل ‹ هتسيرف حبذي وهو لتاقلا ىلع ىفضت ةفئاز تالوطب نم ةبعللا ناقتإلل دب الو

 | تالوطبلا لظ ىف ةيرحلا ىراوتت

 . هيلإ عوجرلا دارأ نمل « ةيركف بهادم ١ باتك نم « ةيعويشلا ١ لصف ىف ةيليصفت ةشقانم اهلك اياضقلا هذه تشقان (1)
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 ةمصاع ىف مالسإإلا حبذب اهلظ ىف ماق « ةذف تالوطب » كروتاتأل ناك امكو

 ىف ىهو كلذ ةفالخلا ةلود مهيلع تبأ نأ دعب « نيطسلف ىف ىموقلا نطولا ةماقإ نم
 « جن ودناب لطب » وهف . . «ةذفلا هتالوطب » رصانلا دبعل ناك كلذك . . ريخألا اهعزن

 ةيموقلا لطب ١ و « ىلاعلا دسلا سسؤم » و (اسنرفو ايناطيرب رهاق » و « ةانقلا لطباو

 ‹ نيملسملا حبذي اهلك « تالوطبلا » هذه لظ ىفو " . . خلإ .. خلإ . . « ةيبرعلا
 ."! ليئارسإ نمأت ىكل . . ةيمالسإإلا ةكرحلا لتقل !دهاج رصانلا دبع لمعيو

 ةايح نم ةريطخلا ةبقحلا هذهل خرؤن كلذك انسلو . . رصانلا دبعل خرؤن انه انسلو

 ءاضقلل ءادعألا تالواحمل ةضيرعلا طوطا عبتتن طقف نحن امنإ . . ةيمالسإلا ةمألا

 هذه ىف اهومدختسا ىتلا لئاسولا عبتتنو « مالسإلا ىلع ءاضقلاو ةيمالسإلا ةمألا ىلع
 .مالس إلا ىلع اهونش ىتلا ةيراضلا برحلا

 ءاوس « ءادعألا فقوم نإ لوقنف ‹« لصفلا اذه ةياهن ىف هلك فقوملا صخلن انكلو
 ‹ لئاسولا لكب مهنيد نع نيملسملا ةنتف وأ «ىركفلا وزغلا وأ ٠ ىركسعلا وزخغلا ىف
 ةعيدخلاو «ركملاو ةسضلا نم هيلع لمتشي ىذلا ردقلا ناك ايأ « مهنم ابرغتسم ارمأ سيل
 : لزنملا هباتك ىف هللا مهفصو امك مه مهف . ةيشحولاو ةيربربلاو 4 مللاو

 . () « مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو 8

 .*) « اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو ۶

 ," & ةمذ الو الإ نمؤم ىف نوبقري ال
 نم مهسفنأ دنع نم ادسح ارافك مكناميإ دعب نم مكنودري ول باتکلا لهأ نم ریثک دو

 . ١  قحلا مهل نیبت ام دعب

 . * « ارفکو اًئایغط كبر نم كيلإ لزنأ ام مهنم ًآريثك نديزيلو
 نم مهب لح امو « مهئادعأ ديك نم مهب لح ام ةعبت نولمحتي مهف نوملسملا امأ

 )١( هتامجه مامأ لوضانألا نم ءافلخلا ثاوق باحسنا ۔ ةعطصملا ۔ةذقلا هتالوطب نم ناك |

 .مداقلا لصفلا رظنا (۳) .«! ةسكنلا لطب ١ و : اولوقي نأ اوسن (۲)

 . [ ۲١۷ ]1ةرقبلا ةروس ٠١١[. )٥( ]ةرقبلا ةروس )٤(

 ٦٤4[. ]ةدئالا ةروس (۸) . [ ۹٩°۱ ]ةرقبلا ةروس (۷) ]١١[. ةبوتلا ةروس ()
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 ىف مهالوم ىدي نيب الو ايندلا ةايحلا ىف اوجتحي نأ نوعيطتسي الو « فعضو ناوه
 . . صيحم مهل نكي ملو « اولعف ام مهب اولعفو « مهل اوداك مهءادعأ ناب ةرحخآلا

 نبا سیل ۔هسندو هثبخو هرکم لکو « اهیلإ انرشأ یتلا هتوارض لکب ۔دیکلا اذه نإ
 اذه لزن ذنم ىأ . . افينو انرق رشع ةعبرأ هرمع امنإ . . بيرقلا سمألا نبا الو « مويلا

 ! ديدج نم لعتشي امیر الإ فكي ال . . نیدلا
 فقوم نع ءىش لك انمّلع نأ دعب ۔لزنملا هباتك ىف انل لاق ۔هنآش ىلاعت ۔هللا نکلو

 لاق -هنع مهتحزحزو « مهنيد نع نيملسملا ةنتفل ةمئادلا مهتلواحمو <« مهديكو ءادعألا

 . «انیش مهدیک مک رضی ال اوقتتو اوربصت نإو # : یلاعتو هناحبس
 نوملسملا اهقلعي ةميقت -ىوقتلا تناك الو ۔ةيركلا ةيآلا ىف روكذملا ربصلا نكي ملو

 لحاد ىف ایبلس ارمآ كلذك ىوقتلاو ربصلا نكي ملو ! ديكلا مهنع درتف مهرودص ىلع
 ! ديكلا مهنع دصيف مهنادجوب سانلا هسرامب ‹ رودصلا

 . هللا نم ردقب . . اهتيلعافو اهتيباجيإب ديكلا دصت ةلئاه ةيباجيإ ةوق ىوقفتلاو ربصلا اغإ
 لك دسف امك نيملسملا نم ةرخأتملا لايجألا دنع ىوقتلاو ربصلا موهفم دسف دقلو

 ! ةايحلا عقاو ىف ائيش ريغ ال یبلس موهفم ىلإ لوحتف ‹« مهتاروصتو مهتایح یف ءیش

 كسمتلا ىدؤي فيك مهفنو « ىوقتلاو ربصلاب دوصقملا ىقيقحلا ىنعملا مهفن ىكلو
 اودري نأ نوديري مهنإ . . ءادعألا ديري اذام الوأ فرعنلف « ديكلا دص ىلإ امهپ
 اذه ىلع ربصلا وه نذإ بولطملا ربصلاف . . هنع مهوحزحزي وأ مهنيد نع نيملسملا

 امهم هيلعرارصإللاو ‹ هرمآ ىلع ةماقتسالاو ‹ هتايضتقمو هفيلاكت لك ىلعو « نيدلا
 ذيفنتب الإ اذه نوكي الو . . هبضغو هللا طخس ءاقتا ىه ىوقتلاو . . ءادعألا لعف
 ىذلا امف ةروصلا هذه ىلع ىوقتلاو ربصلا عقي نيحو . . هيهاون نع ءاهتنالاو هرماوأ
 ! ؟ نوذفني نيأ نمو « ذئموي ءادعألا هعيطتسي

 ناك ءاوس < هب هللا رمأ ام ذيفنت ىف نيملسملا ريصقت نم ةيمالسإلا ةايحلا ىف اوذفن اغنإ
 ودع باهرإل اهدادعإب هللا مهرمأ ىتلا ةدعلا دادعإ نع سعاقتلا ىف الثمتم ريصقتلا
 .هللا رمأامك ةوقلا هذه دادعإ ليبس ىف قافنإلا نع سعاقتلا وأ « نيملسملا ودعو هللا

 مهنود نم نیرخآو مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو ل

 . " ( نوملظت ال متئأو مكيلإ فوي هللا ليبس ىف ءىش نم اوقفنت امو مهملعي هللا مهنوملعتال

 . ٠١[ ] لافنألا ةروس (۲) ]١۲١[. نارمع لآ ةروس (۱)
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 ,بلقلا لخاد ىف نونكملا ناهإلا ىلع لاكتالاو لمعلا ءاجرإ ىف الثمتم ريصقتلا ناك وأ

 اذه نأ امهوت « هللا لضف ءاغتباو اهبكانم ىف ىشملاو ضرألا ةرامع كرت ىف ناك وأ
 .ةرخآلا هل نمضيو هللا نم ناسنإللا برقي

 وأ لالا ةسايس وأ مكحلا ةسايس ىف ءاوس هب هللا رمأ ىذلا لدعلا كرت ىف ناك وأ
 .ةأرملاو لجرلا نيب ةرسألا طباور وأ عمتجملا ىف سانلا تاطابترا

 . .اهنم رذحو اهنع هللا ىهن ىتلا ةقرفلا ىف ناك وأ

 .الابخ مهنولأي ال نيملسملا نود نم ةناطب ذاختا ىف ناك وأ

 ىصاعملاو عدلا نم ةريحخألا مهنورق ىف نوملسملا هيف عقو ام كلذ ريغ ىف ناك وأ
 ريذنلا مهباصأو < فلختت الو لدبتت ال ىتلا ةنسلا مهتہاصأف « تالاهحلاو تافارخلاو
 : لب هللا لوسر هلم مهرذح ىذلا

 ةلق نمأ : اولاق . اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك مألا مكيلع ىعادت نأ كشوي ١
 نعزنيلو . ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنكلو ريثك ذئموي مكنإ : لاق ؟ هللا لوسر اي ذئموي نحن

 نهولاامو : اولاق . نهولا مكبولق ىف نفذقيلو « مكئادعأ رودص نم ةباهملا هللا
 . ١ « توملا ةيهاركو ايندلا بح : لاق ؟ هللا لوسراي

 ىف ةمألا نواهت نم ببسب هتاذ تقولا ىف نكلو « هللا دنع نم ردقب ريذدلا ققحت دقو
 نكلو هللا دنع نم ردقب دحأ موي ةيزهلا تعقو امك « اهب هللا اهطان ىتلا اهتنامأ لمح
 : نيملسملا نم تعقو ىتلا ةيصعملا نم  هتاذ تق ولا ىف ۔ ببسب

 نإ . مكسفنأ دنع نم وه : لق !؟ اذه ىنآ : متلق اهيلثم متبصأ دق ةبيصم مكتباصأ امل وأ

 ." 4.. هللا نذإبف ناعمجلا ىقتلا موي مكباصأ امو . ريدق ءىش لك ىلع هللا

 مهلع هللا بهذيف « هتدابع قح هودبعيف « هللا ىلإ اودوعي نأ الإ مهل صالح الو
 ىلع اوماقتسا نيح مهل هققحو هب مهدعو ىذلا نيكمتلا مهل دريو ديكلا راثآ

 : طرشلاب اولخآ نیح مهنم هعزن مث «هقيرط
 فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 ‹انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو ‹ مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ناكميلو « مهلبق نم نيذلا
 .) # ایش یب نوکر شی ال یننودبعی

 .دواد وبأو دمحأ هج رحل (۱)

 ]٥١[. رونلا ةروس (۳) [ ٩٣۱۔١۰٦۱ ] نارمع لآ ةروس (۳)
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 تمل ت اإلا ة وعلا

 ةمخض ةأجافم ثناكو . . هللا دنع رودقملا اهدعوم ىف ةيمالسإلا ةوحصلا تءاج
 ! سانلا نم ريثكل

 ! ؟ ةقيقحلا يف ةأجافم تناك له نكلو

 نم ايئاهن مهزاكترا ةطقن اولقن نيذلا مه اوناك لحادلا نم اهب اوئجوف نيذلا نإ
 ريغ ىلإ بهذ دق هنآ ىلع مالسإلل مهرهظ اورادأو « ةيبرغلا ةراضحلا ىلإ مالسإلا

 نم ايئاهن ررحتتس ىتلا « ةمداقلا لايجألل ةعيلطلا مه« نيفقملا مه مهنأو « ةعجر
 . طوشلا ةياهن ىلإ ررحتلا قيرط ىلع ىضمتو « ىضاملا ليباقع لك

 ام لاوط نيطايشلا دهج اولذب نيذلا مه اوناكف جراخلا نم اهب اوئج وف نيذلا امأو

 الايجأ لعفلاب اوأرو « لئاسولا لكب مالسإلا نع ةمألا داعبإل نامزلا نم نرق ىلع ديزي
 هزاكترا ةطقن نع هقباس نم رثكأ دعتبي ليج لكو « مالسإلا نع ايجيردت دعتبت

 نم ايثاهن جرخت نأ تعمزأ دق ةمألا نأ -ةيضرألا مهتاباسحب ۔اونظف «ةليصألا
 ! دوعت نلو . .مالسإلا

 ال ةريثك قئاقح اهتحت جرددت ةمخض ةقيقح اولفغأ دق اوناكءالؤهو ءالؤه نكلو
 لعج دق هللا نأل « اهيلإ لصت نأ مهتاباسح عيطتست الو « مهتاباسح بسحب ریست

 ! ارقو مهناذآ ىف لعجو « اوهقفي نأ ةنكأ مهبولق ىلع

 ‹ مه سيل هلك ضيرعلا نوكلا اذه ىف رمألا ربدي ىذلا نأ ءدب ىذ ئداب اولفغأ

 !هللا وه امنإ « رشبلا نم مهريغ سیلو
 . (') 4 نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو هرمأ ىلع بلاغ هللاو #

 .؟ # ةريخلا مهل ناک ام ‹ راتخیو ءاشی ام قلخی كبرو

 )١( فسوي ةروس ]١[ , ) )۲صصقلا ةروس 1۸1 [ .
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 . )چ نوکیف نک هل لوقی انف ارم یضق اذإو ‹ ضرألاو تاوامسلا عیدب

 ىلع ةعاسلا مايق ىلإ ضرألا ىف نيدلا اذه ىقبي نأ ررق ىذلا وه هناحبس هللاو
 :هل ءادعألا ديك نم مغرلا

 لسرأ ىذلا وه « نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللاو مههاوفآب هللا رون اوئفطیل نودیری #

 ."  نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قىلا نيدو ىدهلاب هلوسر
 انرق رشع ىنثا نيدلا اذه اوبحص دق ةيمالسإللا ةقطنملا ىف سانلا نأ ايناث اولفغأو

 «مهرعاشم هب تجزتماو « مهنيد نع سانلا اونتفيل مهمومسب مه اوئيجي نأ لبق ةلماك
 هب ضبنت يذلا يعيبطلا مهضبنو « مهداعمو مهأدبمو « مهركفو مهتايح وه حبصأو
 اودرشي نأ ناك -بجعلا اغنإ ‹ ةرتف هنع اولفغ ولو هيلإ اوعجري نأ بجع الف « مهبولق
 اوعجرپ الو « دورشلا اذه ىلع اوتبثي نأ ناك  ربكألا بجعلاو ! هريغ ىلإ ارهجتیو هلع

 ! ىعيبطلا مهبولق ضبن ىلإ
 نع مهتاصرخت لك هيلع قبطنت ال . . « قحلا نيد »اذه نأ ۔اولفغأ اميف ۔اولفغأو

 « ملعلاو رحسلا نيب ةطيسو ةلحرم لث ناك ىذلاو « ةعجر ريغ ىلإ ىهتنا ىذلا نيدلا

 . خلإ .. ىجولونكتلاو ىراضحلاو ىملعلا مدقتلل ةيئاهن ةفصب هناكم ىلحأ يذلاو
 ام ةسيثكلا هيف تفرح ىذلا  ىلهاجل ا ابروأ نيد ىلع تقہطنا نإ تاصرختلا هذه لكف
 ملف هلوصأ هللا ظفح ىذلا « قحلا نيدلا ىلع قبطنت الف -تهوش ام تهوشو « تفرح
 هلوصأ ىلإ اوعج رپ نأ ةظحل لك ىف سائلا كلي يذلاو « فيرحت الو ليدبت اهيلع ًارطي
 نيد . . قيرطلا ءانثأ ىف فارحنا اهباصأ نإ مهتريسم اوححصيف « ةظوفحملا ةحيحصلا
 لصفم هنأل « هللا اهأشنأ امك ةيوسلا ةرطفلا عم امامت ىقعليل هللا هلزنأ ىذلا « ةرطفلا
 . لالتحخا اهيف عقو املك ةرطفلا تافارحنا ححصي يذلاو « طبضلاب اهدق ىلع

 اهبر رمآ نع تقسفو تدحلأو ترفك دق مالسإلا جراح ىف  ةيرشبلا تناك نإ هنأو

 رشبلا هجتي نأ ضرتفي ايعيبط «ايرشب » ارمآ اذه نکی ملف ۔ بابسألا نم ببس یال ۔

 نأ متحلا نم نكي ملو "” تقولا نم ةرتف هيلإ اوهجتا نإ هيلع اوتبثي نأ الو « هيلإ مهلك
 تقو يف نيدلا ةقيقح نع اوفرحنا امهم ۔ قحا نيدلا باحصأ_ تاذلاب نيملسملا بيصي
 نم ال « هيلع رطيست ةسينكلا تناك ىذلا ملاعلا ىف داحلإلا ثدح انف . تاقوألا نم

 .[ ٩۔۸ ] فصلا ةروس (۲) . ]١١۱۷[ ةرقبلا ةروس (1)

 . ١ ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك ىف « دا إلا ١ لصف تنش نإ ۔ رظنا (۳۲)
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 هل ناك نيدلا نأل الو « مه ثيح نم رشبلا ةعيبط نم الو « وه ثيح نم نيدلا ةعيبط

 ال رخآ انيد هللا نيد نم الدب سانلل تمدق ةسينكلا نأل نكلو ! ىهتناو یخیرات رود
 نأ ةيملعلا ةكرحلل حمسي الو « ومنلاو مدقتلاو ةكرحلاب اهل حمسي الو « ةايحلل حلصي
 ‹ ىرشبلا نئاكلل ةرورض ملعلا امنيب « مدقتتو اهمادقآ خسرت نأ نع الضف « دجوت
 ىتلا ةفالخلا ةمهم نم اءزج اهفصوب ضرألا ةرامعب موقيل « هترطف يف ةزوكرم ةجاحو
 . ناسنإلا هللا قلخ اهلجأ نم

 . . هللا دنع رودقملا اهدعوم ىف ةيمالسإإلا ةوحصلا تءاج دقف « رمألا ناك اًيأو
 . “! كانه نمو انه نم سائلا نم تأجاف نم تأجاف نإو

 $ ةۆ ة4

 نيدعابتم نيقيرف ىلإ مهمومع ىف ۔اومسقنا دق  ةيمالسأإلا ةوحصلا لبق سائلا ناك

 ! ءامسلا امهنيب تهباشت نإو « ناتلصفنم ناتمأ امهنأک « طبار امهنیب طبری داکیال

 ىجيرح نم ةيمالسإإلا ةفاقثلا باحصأ هسأر ىلع « نيظفاحملا « نينيدنملا » قيرف
 مهديلاقت » ىلع اوظفاح نيذلا ةنيدملا ناكس نم نسلا رابك كلذك لمشيو « رهزألا
 كلذ نم مهسفنأب ةاجن عمتجملا اولزتعا دق اوناك نإو « نافوطلا هجو ىف « ةيمالسإلا
 وهف « دعب ةحسساكلا ةجوملا هتزغ دق نكت مل ىذلا فيرلا لهأ لمشي امك « نافوطلا
 ۔ةصاحخ ديعصلا ىف ۔هديلاقت ىلع ةظفاحملا ديدش « نورق ذنم اهيلع ناك ىتلا هلاح ىلع
 خیاشم نوکی نآ ودعي ال هدنع « نیدلاو » ‹ هاجتا لک یف لیئض یعولا نم هظح نکلو
 . .«ديلاقت» و . . ءايلوأو تاماركو « ةحرضأو

 ملاعلا باصأ ام لك نم صالخل ا قيرط اهن ىلع ةيبرغلا ةراضحلا ىلإ هجا قيرفو
 دقعلا ةدقع هوربتعا ىذلا « ىراضحلا فلختلا اهسأر ىلعو « ضارمأ نم ىمالسإلا

 ىلإ ىدأ ام ‹ ةيبروألا ةسينكلا تلعف اه ليصفت « ةرصاعم ةيركف بهاذم ١ باتك نم « ةسيلكلاو نيدلا » لصف يف (1)

 . نيدلا نم ابرو روفن

 ءدب نم ةيرصملا ةبرجتلا عبتتن نأ- يضاملا لصفلا ىف انرشأ امك انرثآ اننأل « رصم يف ةيمالسإلا ةوحصلا نع انه ملكت (۲)

 نع نمزلا ىف ةقباسلا باهولا دبع نب دمحم ةكرح نع ملكتن مل كلذل . هيلإ ةدوعلا ءدب ىلإ مالسإلا نع خالسنألا
 هبش ىف ةيمالسإلا ةعامجلا ةكرح نع ثدحتن ملامك ء كش نود اهيلع اهريثأت اهل ناك ىتلاو « ةيرصملا ةوحصلا

 انبتك اميف دجيس ۔ یمالسإ دلب ىآ نم ۔ئراقلا نکلو « ةرصاعملا تاكرحلا نم اهريغو ىدودوملا دي ىلع ةبدنهلا ةراقلا

 . ةيمالسإلا ةوحصلا نع وأ ىركفلا وزغلا نع ءاوس « هدالب ىف ثدح- ام هاشم
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 ذحخأ وه مهدنعهجالعو « لجاعلا جالعلا ىلإ جاتحي ىذلا وهو « للعلا ةلعو

 هط لاق امك كلذ نم ةلاحم ال !رش اهيف ناك نإ .اهرشو اهريخب ةيبرغلا ةراضحلا
 ةيلك هذين ىري امهدحأ « نيدلا » هاجت نيمسق ىلإ مسقنا دق قيرفلا اذه ناك نإو !نيسح
 ال هنأ یری رخألاو ‹ اهلك ضارمألا ببسو فلختلا بہس وه هنآأل « ابروآ هثذبنامک

 ةصاحخ ةقالع نوكي نأ وه هناكمو . هزواجتي ال « هناكم مزلي » نأ ىلع هئاقب نم سأب
 « نيدلا » نكيلف . . ! ةايحلا عقاوب اهل نأش الو « بلقلا اهلحم « برلاو دبعلا نيب

 ديزي نأ هل یغبني ال نکلو « ٩ ةيدبعت رثاعش نكيلو « رخآلا مويلاو هللا ىف اداقتعا

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةايحلا رومأ نم ءىش ىف لخدتي نأ هل سيلو ؛ كلذ ىلع
 - ةأرملا ةيضق اهتمدقم ىفو - « ةروطتملا » رومألاب امومع هل ة ةقالع الو ؛ ةيعامتجالاو

 ! كانه نم دروتستو « ةيبرغلا ةراضحلا نم دمتست اهلك هذهف

 ‹ هيلع ظفاحيو هب زتعيو « انرق رشع ةثالث نع ديزي ام ثارت لمحي : لوألا قيرفلا

 ‹ نيدلا اذه ةقيقح نم وه ثارتلا اذه نم ءىش ىأ ديدحتلا هجو ىلع كردي ال هنكلو

 اذهب ازازتعا دادزی وه مٹ . ىحصلا هتيرط نع فرحنا وأ هجراخ نم هيلع دفو دق ياو
 ! ةمألا ةايح ىف ىبرغلا رايتلا لغوتب سحأ املك « هب اكسمتو « هلاناضتحاو « ثارثلا
 < هلک هضفریف « هدیلاقتو هقالحخأو هنید دض هجوم رایتلا اذه نأ -ةرطفلاب - سحيو

 ! ءىش هسند نم هسه الآ هتعاطتسا ردق لواحیو «سجوتلاو رذحلا ةرظن هيلإ رظنيو

 هقاطن ىف هرصح ىري يذلا وآ « ةيلك نيدلا نم رفانلا .هيمسقب رحآلا قيرفلاو
 هثب ىذلا مسلا برشت ىذلا قيرفلا وه ةايحلا ةيقب نع هلزعو « ىدبعتلاو ينادجولا
 ام ردقب لكو « مسلااذه نم بعام ردقب لك « « نيفقثملا» سوفن ىف ىركفلا وزغلا
 ! مومسلا نم هب رشت ىذلا ردقلل حارتسا

 قيرفلا اذهل نودي « جراخلا نم هل نوططخملاو ٠ لحخادلا يف ىركفلا وزخلا ء ءالمعو

 ‹ ةليسو لك كلذ ىف نومدختسيو « مالسإلا نع اديعب ةديدج ةعفد هوعفديل <« ‹ یغلا یف

 ىف هتروص هيوشتو « نيدلا نم ريفنتلل ةدام هتاذ لوألا قيرفلا فقوم نم نوذختيو

 !سانلا سوفن
 ‹ مهبصعتو مهتمزت ىلإ اورظنا ! خياشملا ءالؤه ىلإ اورظنا!؟ نيدلا نوديرت له

 | . . مهلوح نمايندلا ىف ىرجي اب مهتربح ةلقو « مهيعو ةلقو مهقفأ قيضو

 !! دارأ نمل ازئاج كلذ نوربتعي اوناك اغإ « ةيدہعتلا رئاعشلا ىدؤي مهنم ريثك نكي مل (1)
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 « روطتملا » رضاحلا ىلع ارمكحي نأ نوديريو « ىطسولا نورقلا » ةيلقعب نوشيعي
 ىف ىضمتس لب !؟ مهلجأ نم فقوتت نأ روطتلا ةلجعل ىنأو . . كلت ةرحأتلا مهتيلقعب

 ةدام هلعجپ امو ۔هصالخإو هتبیط مغر اح هبیعی ام قیرفلا اذه فقوم يف ناك دقو

 ! نيدلا نم سانلا ريفنتل رخآلا قيرفلا نيطايش اهلغتسي
 هب رمآ امم ْ اهفيششتو اهميلعت ضفرو ةايلا ىف اهرود ءاردزاو ةأرملا ريقحت نكي ملف

 هجوو « ملسم للك ىلع ملعلا ضرف ىذلا وهو « مالسإلا هنع ىضري امن وأ مالسإلا
 مهل نوکی نأو ‹ مهلوح نم نوكلا روم اوربدتي نأ -ءاسنو الاجر .اعيمج سانلا

 . ثادحأ نم مهل ضرعي امن عاو فقوم

 ‹ ىداملا مدقتلاو « ملعلاك ةيبرغلا ةراضحللا ىف ةحلاصلا تايطعملا ضفر نكي ملو
 ةايحلا ميظنتو « قاشلا ىندبلا دهجلا ءبع ناسنإلا نع لمحتل ةلآلا مادختساو
 حم ایشمتم هلک كلذ ضفر نكي مل . . لولحللو لكاشملل ةيلمعلا ةساردلاو «اهبيترتو

 مالسإللا لايجأ لضفأ « ىلوألا لايجألا جهن عم ايشمتم الو « ةيقيقحلا مالسإلا حور
 ! نيدلا اذه ةقيقحب اهملعأو

 مل نأك ۔ريدقت نسحأ ىلع -ىرجهلا سماخلا نرقلا اياضق دنع فوقولا نكي ملو

 حور عم ایشمتم كلذ نکی مل . . ءیش سانلا ۃایح یف ریغت الو « كلذ دعب نورق ضم
 ال رومأ نم سانلا ةايح ىف دجي ام بعوتست يتلا « ماودلا ىلع ةيمانلا ةعفادلا مالسإلا
 ةدايز ةجيتن سانلا ةايح يف دجي ام نإف « اهتاجاحو ةميلسلا ةرطفلا عم ضراعتت
 ةرامع يف ةفرعملا هذه ريخست ىلع ناسنأإلا ةردق ةدايزو ¢ ىداملا نوكلاب مهتفرعم

 اهلج نم ناسنإللا هللا قلخ ىتلا ةمهملا يف لحاد هنأل « مالسإإلا هابأي ال رمأ «٠ ضرألا

 هيلإ هجويو ارمأ هب رمأي مالسإلا لب . ىنابرلا جهنملا ىضتقم ضرألا ريمعت ىهو
 : احیرص اهیج وت

 هيلإو ‹ هقزر نم اولكو اهبكانم ىف اوشماف الولذ ضرألا مكل لسعج ىذلا وهإ#
 , «١ روشللا

 . (" « هنم اعيمج ضرألا ىف امو تاوامسلا يف ام مكل رخسو

 )١( كلما ةروس ] ٠١[. ) )۲ةيثاحلا ةروس ]۱۳[.
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 . ) « اهيف مك رمعتساو ضرألا نم مكأشنآ وه #

 بلارقلا ىف ريكفتلا حهانم رصحو <« ةراوملا ملاعلا ةكرح نع ءاوزنالا نكي ملو
 لايجألا كلت نم ةثوروملا ىه اهتاذ ريكفتلا اياضق نوك نع الضف « لايجأ نم ةثورولا

 ملاملا ةكرح يف نأ حيحص . . هنع ىضري وأ مالسإلا هب رمأي ام كلذ نكي مل
 يف ىمالسإلا ملاعلا ىلإ دي ءوسلا اذهو « مالس إلا مكح يف ءوسلا نم اريثك ةراولا

 ةديفسلا ءانب وه ذئدنع حيحصلا فقوملا نكلو . . نافوطلاك ةقح التم تاجوم

 ليحلا ىلع ءاوزنالا سيلو « نامألا رب ىلإ لصت ىتحاهب نافوطلا روبعو «ةحلاصلا
 !ءاملا نم مصعي ال يذلا

 ىلإ ةقحالعلا هتاجوم دفتو « برغلا ىف ةايحلا هب روت ىذلا ىغاطلا نافوطلا ناك دقل

 متر هالا صنت ٠ ةايمع ةحيحم ةي ةيؤر ىلإ ةجاح ىف ٠ يمالسإإلا ملاعلا

 ‹ ىضاملاب ماصتعالا امأ . . حيحصلا كلسملا ىلع مهلدتو نيهئاتلا دشرتو « ءاودلا

 !!نافوطلا ىف قرغلا الإ ةيلمع ةجيتن هل نكت ملف . . رضاحلا نم ديلا ضفنو
 ال هدحو صالخإلا نكلو . . نينيدتملا نم قيرفلا اذه صالحخإ ىف اندنع كش اللو

 : ةريصبلا نم هعم دہال لب ٠ يفكي

 نم انأ امو هللا ناحبسو « ينعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعد يليبس هذه لق #

 . ") ه# نیک رشملا

 لالخ نيملسملا تافارحنا نم هيوتحي اب - ىمالسإإلا ثارتلا نولمحي اوناك دقل

 بيرغتلا ةجوم نأ اديج نوكردي اوناكو ٠. مالسإلا » وه هنأ ىلع هب نوزتعيو -نورقلا
 نم هومحيل رثكأ هنونضتحيف « هيلع ىضقتو هب كتفتل ثارتلا اذه ىلإ هجتت ةححساكلا

 حيحصت نع نيزجاع ۔اهيلع اوناك ىتلا مهتلاحب ۔اوناك مهنكلو < هيلإ هج وملا موجهلا
 ىتلا هتلاحب ۔وه نکی ملو . . تافارحناو ضارمأ نم هب ملآ امن هتیقنتو ٠ ثارتلا اذه
 . "1 ةايحلا ىلع ارداق اهیلع ناک

 ناك اغإ . . لايجأ نم هيلي اميف دادعمالا ىلع ةردق هتاذ قيرفلا اذهل نكي مل كلذل

 .[ 11 1دوهةروس (1)

 .[۱۰۸] فسوپ ةروس (۲)
 ةجاح ىف ناك الهو « نيملسملل يخيراتلا ثاريملا وه امنإ ٠ ىحالطصالا يملعلا هانعمب ثارتلا وه انه دوصقملا سيل (۳)

 . (؟فارحنالا طخ لصف رظنا ) تافارحنا نم ةصاح ةريخألا لايجألا لالخ ىف هلحد امل « ةيرذج ةيقنت ىلإ
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 ةجومل ليبسلا ىلخيو .. توملابامإو ةلزعلاب امإ « ماودلا ىلع لءاضتيو بواذتي
 !ماودلا ىلع عستت ٤ ةحساكلا بيرغتلا

 ! لاحلا هذهب- كش الو غلاب رورس ىف نوططخملا ناكو

 تابقعلا لوزتو ‹ زجاوح الب ةجوملا حادنت ‹ لءاضتيو قيرفلا اذه بواذتي نیحعف

 ةصاحن ديعصلا ىفو - فيرلا يف نينيدتملا ةلكشم الإ ىقبت الو . بيرغتلا قيرط نم اهلك
 ۰ ! لولح اهل ىدملا ىلع ةلكشملا هذهو

 یف « M01۲٥ 8۲8۴۲ رجرب ورم ١ یکیرمألا یدوهیلا بتاکلا بلط امک ۔اھلحف

 ةصالخ ةنيدملا بصت نأ ٠ « ط١1 ءا سم1 'هلور مويلا ىبرعلا ملاعلا » هباتك
 ةصالحخ تناك ءاوس <« كانه مالسإإلا اياقب ةدراطمل فيرلا ىف « ةيراضحل ا » اهتليصح

 كلذو) ةرعادلا ةفاحصلا وأ ةرعادلا ةعاذإلا وأ ةرعادلا امنيسلا ىه ةيراضحلا اهتليصح

 ." (ةرعادلا ةينويرفيلتلا جماربلا لوصو لبق

 ادارفأ ةنيدملا ىلإ لسري ال ىكل ةياهنلا ىف هداسفإ ايولطم ناك نإو - فيرلا نأ ىلع
 ىأ ىف « یوأم » هل مالسإللا دجی ال یکلو ‹ مهداسفإل دهج ىلإ نوجاتحی نیلیدتم
 وهف مث نمو « هعبطب « فلخعتم » هنأل الجاع ارطحخ لثه ال هنإف-" ضرألا نم ةعقب
 «اوررحت ١ نيذلا ةنيدملا لهأ ىلع ليحتسلما نم هنأ ىأ ! ١ ىودعلل »اردصم سيل

 الو ‹ مهدئاقع ىف ال « الصأ ءىش ىف فيرلا له اودلقي نأ « اوروطت » و ۲ اورضحت»و
 نم هوحم بولطملا ناك نإو -نيدلا نإف مث نمو . مهكولس طامنأ ىف الو « مهراكفأ ىف
 ريس ىف رثؤت ةروصب ةنيدملا ىلإ فيرلا نم لقتني نأ نكي ال ليوطلا ىدملا ىلع فيرلا
 نيذلا نونيدتملا دارفألا امأ . هنم تخلسنا نأ دعب نيدتلا ىلإ اهدرتف « اهيف ثادحألا

 ىلع ءوضلا نم اريثك ىقلي هنأ عم « ةداحلا ةساردلا نم هظح ىداقتعا ىف لني مل باتكلا اذهو . هيلإ ةراشإلا تقبس (1)

 .مالسإلا ةبراحمل ءادعألا تاططخيم

 بيترت ةيانعلا هذه نيب نمو . فيرلا ىلإ « ةيراضحلا ةليصحلا ةصالح » لاصيإب ةصاحخ ةيانع رصانلا دبع لامج ىثع (۲)

 نيعوبسأ ةرتفل هينجلا فصنو اهينج زواجتي ال ديهز ىزمر غلب ةيراحلا ءىطاوشلا ىلإ تايفيرلاو نييفيرلل تالحر

 نم نهسوفن ىف ام بهذيو « سندلا ىرعلا رظانم تايفيرلا ىرت ىتح . . ةماقإلاو رفسلا تاقفن لمشت « نيلماك
 . « ةلكشملا» يهتنتو « ىرطفلا ءايحلا

 ىتلا دالبلا ىف كلذك ةيدابلا ىلع نكلو « طقف فيرلا ىلع ةيراضحلا ةليصحلا ةصالحح بصب « رجرب ورم » بلاطي مل (۳)

 فيرلا ىف ايوق لازامو «ناكسلاب ةلهآلا ةعنصملا ةنيدملا » ىف فعض دق مالسإلا نأ -حوضوب -ررق نأ دعب «ةيداب اهيف

 !ةيدابلاو

- 



 : ةنيدملا يف نوبوذي ام ناعرسف « فلختلا » ميثارج مهعم نولمحي فيرلا نم نوتآي

 ! نيوزنملا نم نيفعضتسملا عم اهنم نكر ىف نووزني وأ ٠ مهفلخت نم « نورهطتي»و
 مه نوفلختملا كئلوأ ناك ءاوس « ٠ نيفلختتملا » ىف ف رصحبنا دق « نيدلا » نوكي اذهبو

 مآ م را ء٠ « ةيعجرلا ةنفعتملا ةرجحعتملا لوقعلا يوذ ةنيدملا لهأ نم خياشملا »

 كش الو اذه ناكو . . مهنم نوكي نأ هسفنل دحآ بحي ال نيذلا ءالهجلا جذسلا فيرلا
 نأ « نيفقفملا » ناهذأ ىف لبق نم اوثب دق اوناك نيذلا « نيهجرملاو نيططخملل احاجن
 « نيفلخعتملا » ىف لعفلاب نيدلا رصحنا اذإف . . هنيعب فلخعتلا وه هنأ وأ ٠ فلخت نيدلا
 مهنيد نم ١ نيفقثم ا » خلس حبصأو ! لوقلا قادصم اذهف « مهفلخت سانلا دهشي نيذلا
 نوكت نأ ديرتأ « فقشملا » ءرملل لاقي نأ ىفكيو ! نيد مهل ىقب دق ناك نإ رسيأ

 كلت هسفن نع يفنيل هروف نم خلسني ىتح « فيرلا لهأ نم وأ خياشملا نم نيفلختملاك
 مهعلتبي اددج نيخلسنم دجت موي لك ىفو !"” فلختلا ةمهت : ةضيغبلا ةهيركلا ةمهتلا
 « عمتجملا ةروص ررقت ىتلا ىهو «ةبلاغلا ىه ةخلسنملا ةجوملا حبصتو «بيرغتشلا رايت

 . . كلذك هريصم ۔اهباحصأ سح ىف ۔ررقتو

 ء ريهامجلا مهلوح فتلتو ‹نولوجيو نولوصي نيذلا « نوزرابلا ةسايسلا لاجرف

 صنت نيذلا «نييناملعلا » نم مهلك «نيضراحعملا نم اوناك مأ مكحلا ىف اوناكآ ءاوس
 ! ةينيدلا رومألا ىف «ضوخل-ا » مدع ىلع احيرص اصن مهبازحأ حئاول

 مهءارآ تالجملاو فحصلا مهل رشلت نيذلا «نوزرابلا بدألاو ركفلا لاجرو

 نييناملعلا نم كلذك مه ءريهامحلا اهفقلتتو ‹ةيبدالاو ةيركفلا مهكراعمو مهتاباتكو

 ءنيحلاو نيل ا نيٻ هب اورخسي نأ الإ «مهجاتنإو مهركف نم اداعبإ نيدلا اودعبآ نيذلا
 !نيحلا كلذ ىف ةصرفلا حنست د تناك ام ردقب

 ريشتو «ىنط ولا ١ ىداصتقالا ناديملا نومحتقپ نيذلا ‹«نوزرابلا داصتقالا لاجرو

 نيذلا نييناملعلا نم مه مهب ريهامجلا باجعإ ريثتو ‹«مهرابحخأ عبتتتو مهيلإ فحصلا

 بيرغتلا رايت مامأ اووزنا نأ دعبو . . لعف ام « بولند » ططخم مهب لعف نأ دعب نوفصوي امئاد ؟خیاشملا » ناک اذکه (۱)
 . ليقتسملا نع الضف رضاحلا هيجوت ىلع ارداق ايح ارايت نولثمب ال لعفلاب اوناكو . .«ةراضحلا رايت ١ ىمس ىدللا

 -اهيرع ىلع تناكو «رحبلا سابلب ىطاشلا لامر ىلع ةسلاج روصملا اهروصي نأ ةاتف تدارأ ىطاوشلا دحأ ىلع (۲)
 ىف سلجت نأ اهنم بلطف روصملا بحعي مل !٠ مشتحملا » عضولا اذه نكلو «ىرطفلا ءايحلا اياقب نم ائيش لمحت لازتام
 عضولا ىلع ةاتفلا تناك لاحلا ىفو !؟ اذام مأ ةحالف تنأ له ۔اهزفتسيل اهل لاقف .. تبأف ءالدبت رثکآ عضو

 !فلختلا ةمهت . . ةضيخبلا ةهيركلا ةمهتلا اهسفن نع ىفنتل . . بولطملا
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 لوصأ نمو «روطتملا «ثيدحلا داصتقالا » لوصأ نم اتباث الصأ هوررقو «ابرلا اوحابأ
 !ءادعألا ةضبق نم ررحتنل اهيلع لصحن نأ ىغبني ىتلا «ةيداصتقالا ةوقلا»

 مهلك «ريهامجلا نع «هيفرتلا»و حيورتلا رودب نوموقي نيذلا-هؤاسنو ۔نفلا لاجرو
 لهؤملا وه هتاذ لالحنالا ناكف « لبق نم مهقالحخأ تلحنا نيذلا نم لاحلا ةعيبطب
 (الاطبأ»و «اموجن » ةفاححصلا مهنم تلعج دق ءالؤهو ! نفلا ملاع لوخدل مهلهؤي ىذلا
 علطتلا نع عمتجملا فكي الو «مهب هبشتلاو ‹مهديلقت ىلإ تانبلاو دال وألا ىعسي

 «ةقطلا» مهاوحيصأ لب . مهنأشب مامتهالاو «مهنع ثدحتلاو ء مهب ةداش لاو ‹مهيلإ

 ! ريدقتلاب ىظحتو مارتحالاب ىظحت ىتلا ةقومرملا
 ىلإ نيعادلا « نيدلا نم نيخلسنملا ىديأ هلكشت ال سانلا ةايح ىف ىقب ءىش یأف

 ۔ةيمالسإلا ةوحصلا تماأق . . ةروصلا هذه ىلع ۔ مهيقيرفب ۔ سانلاو وجل ا اذه یفو

 یف اداح افطعنم تناکف . سانلا ةايح هيلع تناك ال تاهاجتالا عيمج ىف ۔ةئجافم

 !قيرطلا
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 مه ةرملا هذه ىف مالسإإلا ىلإ ةوعدلا نولمحي نيذلا نآ ىلوألا ةاجافملا تناك
 ! «خياشملا » اوسيلو «ةيدنفألا»

 «نيدلا » رصح ىف نوططخملا حج امنيحف!ىربكلا ةماطلا ىه كلذك هذه تناكو

 دق كلذب مهنأل رزم ارصن مھسح یف كلذ ناک » هنم «ةيدنفألا » خلسو : خياشملا ىف

 نولعفي اذامف مويلا امأ . . دادتما هل سيل ىذلا ضرقنملا فلختملا رصنعلا ىف هورصح
 !؟نيدلا نولمحي نيح «ةيدنفألاب»

 اهمدختسي ىتلا ةادألا هتاذ تقولا ىف مهو « بيرغتلا ةلَمَح مه «ةيدنفألا » ناك دقل
 مهرابتعاب ‹مالس إلا نم حالسنالاو < برغلل ةيدوبعلا ىلإ اهلك ةمألا رحل نوططخللا

 ‹ ىعولا ةلمحو «ىقرلا ةلمحو « ةراضحلا ةلمحو «ملعلا ةلمحو ‹ ةفاقثلا ةلمح

 . داري رمأل ادوصقم هتاذ یف یزلا رییغت ناک دقو

 ' » «ةهجولا » ىزلا عم ناك دقف
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 ىزلا دروتسا ىذلا ناكملا ىلإ هتاذ تقولا ىف هجتي برغلا ىز یدتری یذلا نأ یآ

 ةيداصتقالاو ةيسايسلا . . هتايح مظنو هكولس طامنأو هديلاقتو هراكفآ هنم دروتسیف «هنم

 . هاجتا لك ىفو . . ةيعامتجالاو

 . داري رمأل كلذك ادوصقم ءامهنيب طبار ال نيزيمتم نيقيرف ىلإ ةمألا ميسقت ناكو

 دومجلا تافص نم مهيلع ىفضيو . . مالسإلا ىلإ . . قرشلا ىلإ نوهجتي خياشملاف
 ىأل ةودق اونوكي نأ نع مهدعبيو « مهنم «ديدحلا ليجلا » رفني ام فلختلاو ةيعجرلاو
 نم نوخلسنيو . . ابروآ ىلإ . . برغلا ىلإ نوهجتي «ةيدفألا»و .. (دتقم

 كاردأإلا قمعو قفألا ةعسو ىقرلاو مدقتلا تافص نم مهيلع ىفضيو «مالسإلا

 . .  ءادتقالا دارأ نل ةودقلا مهلعجي ام ةراضحلا بكر ةرياسمو

 « هاجتالا رييغت لعفلاب هعم لمحي ىزلا رييغت ناک كلذل

 - مهسفنأ مه « مهتهجو اوريغيل مهيز مهل ريغ نيذلا نأ نم ةأجاغملا ىتأت مويلاف

 ! . . هيلإ ةوعدلا نولمحيو « مالسإلا ىلإ نودوعي نيذلا-مهيزب
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 فقوم نوفقي ال «ةيدنفألا » نم ددجل ا مالسإللا ةاعد نأ ةيناثلا ةأجافملا تناكو

 «اهلم ءىش ى اوذخأي نأ اوبًايو « ةلمج - اهوضفريف (ةيبرغلا ةراضحل | نم «دومحلا)»

 ىملعلا مدقتلاك ءاهنم ةدافتسالاو اهذحخأ ىخبني ةعفان ءايشأ اهيف نآ نونلعي مهنإ لب

 ىخبني ال ةراض ءايشأ اهيفو ؛ ميظنتلا ةيرقبعو ةيلمعلا حورلاو ىجولونكتلا مدقتلاو
 « هناحبس قلاخلا دوجو ركني ىذلا ىداملا ركفلاو ءرفكلاو داحلإلاك اهيف عقي نأ ملسملل

 ىلإ ناسنإلاب طبهي ىذلا عيرذلا ىقلخلا داسفلاو «نوكلا نوئش لكل هريبدت ركني وأ
 نع اهدعبتو ةينادجولا رعاشملا ىفنت ىتلا ةايحلا ةيلآو « " هنم لفسأ لب ىناويحلا كردلا

 طباورلاو ةيرسألا طباورلا عطَقت ىتلا ةينانألا ةيدرفلاو «(ةيلمعلا ةايحلا » لاجم

 طلتخي ةيداصتقاو ةيعامتجاو ةيسايس مظن كلتو هذه بناج ىلإ اهيفو . . ةيناسنألا

 هذه قدصيامو « مهيلع تافصلا هذه ءافضإ ىلع ءادعألا دعاسي ام هنايب انفلسأ امك ۔ ىتاذلا مهفقوم ىف ناكو (۱)

 . تافصلا

 ودبت ثيحب مهيلع تافصلا هذه ءافضإ ىلع ءادعألا دعاسي ام ةيدالا ةراضحل ا رهاظمو ةفاقثلا روشق نم مهل ناكو )۲(

 . ةقيقح اهنأك
 .14 : فارعألا ةروس ] (لضأ مه لب « ماعنالاك كثلوأ ل : مهلاثمآ نع یلاعت لوقی (۳)
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 اقفاوم ناك ام ىأ ۔ ريخلاامأو « ةلاحم ال هذبن ىغبنيف رشلا امأف ءرشلاو رينلااهيف
 . . هللا دنع نم لزنملا ىنابرلا هردصم نم هذخأ ىغبنيف ۔ مالسإلل

 . . ىلوألا نم نيططخملا ىلع اعقو فحخأ ةأجافملا هذه نكت ملو

 یف احالس ۔ ریفنتلا لئاسو لکب دیدجلا ليجلا هنم اورفن ىذلا۔خیاشملا یز ناک امکف
 مه « ةيدنفألا » راص نيح مهيديأ نم طقسف « مالسإللا برحل هنومدختسي مهيديأ

 . . مالسإلا ىلإ ةديدحلا ةوعدلا ةلمح

 ىف احالس ةيبرخلا ةراضحلا نم خياشملا هفقي ىذلا تابلا ضفرلا فقوم ناك كلذك
 نم بيط لكب ةراضحلا كلت نوفصيذإ «مالسإلا برح ىف هنومدخستسي مهيديأ
 نإ نولوقي مث « ضيرم لكلو ضرم لكل جالعلا ىه اهنآ ىلع اهنوروصيو «توعللا
 ةراضحلا لظتو «موللا فقوم ىف خياشملا لظيف « اليصفتو ةلمج اهنوضفري خياشملا
 (ةيدنفألا » دي ىلع ةديدجلا ةوعدلا تءاجف . . هيلإ سانلا علطتي ىذلا ماقملا ىف ةيبرغلا
 ةراضحلا كلت ضفرت ال ةديدحل ا ةوعدلا نأل «مهيديأ نم اضيأ حالسلا اذه طقسشل
 ! رش هنأ ىلع لقاع لك قفتي ىذلا رشلا ضفرو ءاهنم عفانلا ذخأب ىدانت لب « ةلمج

 قنحلا عضوم « ةديدجلا ةوعدلا لبف نم وحنلا اذه ىلع ةيبرغلا ةراضحلا دقن ناك امك

 ۔«نيفقغملا» ىلإ ىحوأ ناك دقف . تقولا.تاذ ىف اعم مهعابتأو نيططخللا نم ديدشلا
 نكي ال ةدحاو ةمزحو ةدحاو ةلتك ةيبرغلا ةراضحلا نأ قباسلا لصفلا ىف ادفلسأ امك
 ةيلمع ترركت دقف « لاحلا ةعيبطب ةلطاب ىوعد كلت تناكو !اهتتزجت الو اهكف
 اوقتنا ذإ لثاوألا نيملسملا دي ىلع ةرم . خيراتلا ىف تارم ةدع تاراضحلا نم «ءاقتنال۳
 ملف اهرئاس اوذبنو مهل احلاص هودجو ام ةيطنزيبلاو ةيسرافلا  ةيلهاحلا ةراضحلا نم

 ىف ىبيرجتلا جهنملا ةيمالسإإلا ةراضحلا نم تذحخأ ذإ ابرو دي ىلع ةرمو | هوبرقي
 كلفلاو بطلاو ءايميكلاو ءايزيفلا ىف ىملعلا مدقتلا تذحآ امك «ىملعلا ثحبلا
 ىف ةيفارغجلا مهتامولعمو مهطئارخو ةيرحبلا مهتربخ نم تدافتساو «تايضايرلاو
 مث « حلاصلا ءاجرلا سأر قيرطب اءدب ملاعلا دالب نم هنولهجي نويبروألا ناك ام فشك

 ىتلا ةيراضحلا لئاسولاو ةرامعلا نونف نم ريثكب ترثأتو « كلذ دعب ضرألا ىف اراشتنا
 . . ىمالسإلا قرشملا دالبو ىقيرفألا لامشلاو سلدنألا ىف اهنوكلي نوملسملا ناك

 . مالسإلا وهو اهلك ةراضحلا كلت هيلع تماق ىذلا ساسألا ذحخأت نأ تضفر اهنكلو
 تقہس امك « نابایلا دي ىلع ثيدحلا رصعلا ىف ةثلاث ةرم ءاقتنالا ةيلمع ترركتو
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 رضاحلا ىف رركتت نأ اهل هللا ردق ءاشام راركتلل ةلہاق لازتامو . . لبق نم ةراشإللا
 . لبقتسملاو

 رمأل نيططخملا نم دصق نع ثبت تناك اهنكلو «ةلطاب ىوعدلا تناك . . معن
 هذه تايباجيإ ذحأ ىلإ ضوهنلل مهتلواحم ىف نوملسملا هجتي نأ ةيشحل . . داري

 ىتلا ةماطلا نوكتف «ىقلخلا داسفلاو داحلإلا اوذحخأآي الو ءاهيف ةوقلا طقنو ةراضحل ا
 لاق كلذل ! دش نيملسملا دي ىلع اهنكلو «نابايلا دي ىلع اهنم ريثكلا ءىشلا نوناعي
 نم ةلاحم ال اهرمو اهولحو اهرشو اهريخب ةيبرغلا ةراضحلا ذخأ نم انل دبال : مهلئاق

 ! كلذ

 ةظاغإلا ديدش افقوم ثدحشف (ةيدنفألا » دي ىلع ةيمالسإللا ةوحصلا ءىجت مويلاف
 ةيبرغلا ةراضحلا نم عفانلا ذخأل اهتوعد نأ امكف . ءاوسلا ىلع مهعابتأو نيططخملل
 فكلذكف ‹ مهب سبلتيف خياشملا هب نومص اوناک ىذلا دومجل او ةيعجرلا ةمهت اهنع طقسي

 ىقلخلا داسفلا نم هيف ةقراغ ىهام ذحخأ مدعو <« ةراضحلا هذه نم «ءاقتنالل » اهتوعد

 رشن وهو «بيرغتلا ةلمح فادهأ نم اماه افده دسفي « ىئاسنإلاو ىسغفنلا ساكتنالاو
 هذه نايك نم ىقب ام ةباذإل -مدقتلاو ىقرلاو ةراضحلا ناونع تحت داحلإلاو داسفلا
 . . رايتلا ىف ددبتيف « ءامتنا الو هل روذج ال «ليسلا ءاثغك ءاثغ » ىلإ اهليوحتو «ةمألا
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 نيملسملا باصأ ام نإ : سانلل نولوقي اوءاج ددحلا ةاعدلا نأ ةثلاثلا ةأجافملا تناكو
 اإ . . مالسإلا هببس نكي مل نيدايملا عيمج ىف رحأتلاو فعضلاو دومحلاو فلختلا نم
 ةيقيقحلا ةروصلا نأو . ةحيحصلا هتروص نع فارحنالاو « مالسإإلا نع دعبلا هببس
 ‹ ةه هلوسر ةنسو هللا باتك : ىلوألا ةيفاصلا هرداصم نم ذحخؤت نأ ىغبني مالسإلل

 اوناكف « ضرألا عقاو ىف ةرم لوأ مالسإلا اذه اوقبط نيذلا حلاصلا فلسلا ةايحو
 . . (سانلل تجرخأ ةمأ ريخ#™ اوناكو « خيراتلا ىف ابجع

 . . اذكه «مالسإلا» نأ «نيفقشملا» عور ىفاوشب دق مهبانذأو نوططخملا ناك دقل
 ضوهنلا نم عنام لب « مدقتلاو ضوهنلا نع زجعو « فلختو ةيعجرو دومج

 اودرتسا اذإ نيملسملا نم مهتبيصم امأ .اهيف مهقياضتو مهقاوسأ ىف مهسفانت تراص اهنأ نابايلا نم مهتاناعم تناك (۱)

 اهنوسراي ىتلا ةيسايسلا مهترطيس عايضو « نيملسملا نم اهنوقرسي ىتلا ةماح-ا مهدراوم عايض ىهف دوقفملا مهنايك

 ىف مهسقنأ نوملسملا اهكردي الو اديج برغلا اهفرعي ىرحأ رومآ نع الضف . . مهذوفنل مهعاضخإو نيملسملا قحسب
 . . مهفاعضتساو مهتلفغ
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 مهل قيرط ال هنآو !نيملسم مهنوكل ةيعيبطلا ةجيتنلا وه نيملسملاب لح ام نأو ‹مدقتلاو

 نيدلا اوذبني نأ الإ « ضرملاو لهجلاو رقفلاو < فعضلاو فلختلا نم هيف مهام جالعل

 اهفوعت تناك ىتلا «لالغألا » تمطح نيح الإ مدقتت مل اهنإف ‹ لبق نم ابروآ تلعف امک

 . . ديلاقتو تاروصتو تايقالخا نم هلوح امو «نيدلا» لالغأ « مدقتلا نع

 هتروص ىف مالسأإلا نيب اهيف نوقرفي . . امان ةرياغم اياضق ددجلا ةاعدلا ريثي مويلاف

 نيب لوفرفي امك ؛مالسإلا مساب نوملسملا هشيعي ىذلا فرحا عقاولا نيبو ةحيحصلا
 ظف حب هللا لفكتو هللا دنع نم لزن ىذلا نيدلاو < ايرو هنم تخلسنا ىذلا نيدلا

 لك ىف انكم اهيلإ عوجرلا حبصأو «ةلزنملا اهتروص ىلع تيقبف «فيرحتلا نم هلوصأ
 ىطسولا اهنورق ىف ابروأ ىف تماق ىتلا «ةيطارقويثلا ةموكحلا » نيب نوقرفيو ؛ ةظحل
 تالاهجلا نم مهؤاوهأ مهل تءاش اب «نيدلا لاجر » اهيف مكحي ناک یتلا ءةملظملا

 هلکلو « مهمكحل نوملسملا هراتخي نم اهيف مكحي ىتلا ةيمالسإلا ةموكحلاو «دسامملاو

 وأ نومكحي «نيد لاجر » مالسإلا ىف سيل هنأو ؛ هللا لزنأ اب همكح ىف ديقب
 ‹ ةصاخ اح وسم نوسبلي ال « ءاهقفاو «ءاملع » هيف اغإ «نوءاشي اب سانلل نوعرشي

  ةيداصتقا وأةيعامتجا وأ ةيسايس ةناصح الو ناطلس مهل سيلو ‹ةقبط نولكشي الو

 مهداهتجا ۍطخیو مهلداجیو مهشقاني نأ ملعلا نم احلاص ًاردق ىتوأ ناسنإ ىأ كلهو

 نوكلي « هيقنتعم لك مامآ «حوتفم » نيد مالسإلا نأو ! مهليلد نم ىوقأ هليلد ناک نإ

 ‹ تونهكلا نم ةقبط ىلعأركح سيلو < مهكرادم مهلصوت ام ردقب هيف اوهقفتي نأ

 ! ءاشت نیح هرییغتو هلیدبت قح رکتحتو « هریسفت رکتحتو «هصوصن رکتحت

 دقف . .اديدج هلك نكي مل ةديدجلا ةوعدلا ةلمح «ةيدنفألا » هلوقي ىذلا نإ ةقيقحو

 < ةدحأو مالسأإلا قئاقحعف « هيحاون ضعب نم هب اهيبش نولوقي لبق نم «خياشملا » ناك

 لوقي امل هبأي نكي ملادحأ نکلو .هبناوج ضعب ىف یقالتی نأ دبال اھنع ثیدحلاو

 : بابسأ ةلمحل مهعابتأ الو نوططخللا ال -خياشملا

 عيضيف 1 هيف مه ىذلا مهعايض ىف مهو ٠ «خياشملا » نع رداص مالك الوأ وهف

 ! قحا نم هيف نکی امهم مهمالک مهعم

 ةنسلأ ىلع . . وه ثيح تو مث نمو !(ةكرح-» هءارو تسيل . . مالک اينا وهو

 ال .. هب نوكرحتيال هباحصأ نأل ۔ !ادحأ هعمس نإ ۔هيعماس ناذآ یف وأ « هیلئاق

 ةياغ هقيقحت لعجيو « هب نمؤيو هقنتعیل هلوح ادحآ نوعمجيال ٠ «ةوعد ) ىلإ هنرل وحي

 . اهليبس ىف لمحت ام لمحتيو « اهلجأ نم شيعي
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 تناك ىتلا بلاوقلا ىه « ةفاج بلاوق ىف بوبصم مالك كلذ نع الضف وه مث

 الو نادجولا بطاخت ال ةيديرجت ةينهذ « ةليوط نورق ذدم اهيف تبص دق ةديقعلا
 ىهف مث نمو .رضاحلا تقولا ىف باطخل ا مهيلإ هجوي نيذلا ةيلقع رياست الو «هكرحت

 « هيلع نوشيعي ايركف اداز مهيلإ ةبسنلاب لث ال « ةصاحخ «نيفقثملا» نم ءادتبا ةضوفرم

 . . ةيتاعلا بيرختلا ةجوم ىف مهحاورأ نم رمض ام ثعبي ايحور اداز الو

 ىلع نوفرعتي اغأك نوبطاخملا سحأ دقف «ةيدنفألا » نم ددجلا ةاعدلا دي ىلع امأ

 ةقيرط نكلو .ريغتت ال ةتباث هقئاقح . مالسإلا وه مالسإلاو . . ديدج نم مالسإللا

 سانلا لاوحأ بسح «رصع ىلإ رصع نم فلتخت هب سانلا فيرعت ةقيرطو « هلوانت
 مهضارمآو مهتافارحناو ‹ مهتالکشمو 4 مهتامامتهاو مهتافاقثو ‹ رصع لک یف

 ‹ نيعم رصع ىف سانلاب تملأ «ةلاح » ةيديرجتلا ةينهذلا بلاوقلا تناك دقو . كللذك

 ةروصلا نكت مل اهنكلو ‹ ةروصلا هذه ىف مهيلإ مالسإللا مدقي نأ ذئموي اوغاستساف

 هلزنآ ىذلا ‹ ىنآرقلا جهنملا ىلع ريست ال اهنأل «نامز لكل ةحلاصلا ةروصلا الو « ىلغملا

 مهلاوحأ بساني ام ليج لك ىف هنم نوفرتغي . . ةفاك روصعللو ةفاك سانلل هللا

 حتفتت ام ردقب مهيطعيو « ةرم لك ىف مهتجاح یبلیف . . مهتالكشمو مهتامامتهاو

 نآ الإ ۔نیعم رصع یف ثدح امک ۔بلوقتیالو ‹« فجیال هنکلو . . مهلوقعو مهبولق
 ةروصلا وه هنأ لوبسحيو مهحم هنولمحي «خياشملا ناك ‹ دومجو دوكر سانلا بيصي

 كلذ ىف هب قلع دق ناك ام اوباذأف « ىنآرقلا جهنملا ىلإ هب اوداع دقف ددجلا ةاعدلا امأ

 ؛اهدومجو اهدوكر ىف ةعباتتملا لايجألا هتلمح بلوقتو فافج نم قيحسلا رصعلا

 ءاش نم هيلع اولبقأف « ديدج نم مالسإإلا ىلع نوفرعتي اغأك نوبطاخملا سحأ انه نمو

 . ديزملل ةشطعتم ‹ ةحتفتم لوقعو ةحتفتم بولقب ۔ مهنم هللا

 سيل وهف .. «ةكرح هنأ .ءادعألا رظن ىف ربكألا رطخلا وهو كلذ نم مهأو

 بولقلا كلت ألي ناهإ . . بولقلا ىف «نايإ» وه اغإو ٠ سيطارقلا ىف «امالك»
 ءاهلوح ءىش لک نم اددحم افقوم ذختتو ‹ عقاولا ملاع ىف ةسوملم ةكرح هب كرحتتف

 . هاضتقم ىلع ىلمعلا اهكولس غوصتو

 ل! #

 نم نيفقأملا فوفص ىف «اعيرذ ١ اراشتنا ةوعدلا راشعنا ىه ةعبارلا ةأجافملا تناكو
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 نمو «ةثيدحلا تافاقثلا ىوذ نم مهريغو «نيماحملاو نيملعلاو نيسددهملاو ءابطألا

 !تاصصخخلا یتش یف ةعماحلا بالط

 ! ادب ةوعدلا هذه لثم مهيوهتست ڌ الو « ادبأ نودوعي ال ءالؤه نآ نظلا ناک دقلو

 هيف رکذی ءیش یأ نع مهناهذأو مهبولق اوقلغیو « مهناذآ اومصی نآ ىلع اوبر دقل

 ىذلا زكترملاو « هنم قلطني ىذلا قلطنملا وه نيدلا نوكي نأ نع الضف . . ؛نيدلا»

 ! هيلع زکتری
 مو
 نأو ! لبقتسملل نوفرشتسي مه مهنأو « ىضاملا رومآ نم رمأ نيدلا نأ ىلع اوبر

 نوشيعي مهو ةفارغلاب جوزمم نيدلا نأو ! «عقاولا » ىف نوشيعي مهو «تايبيغ ١ نيدلا
 !ملعلا رصع

 !هنع مهداعبإل ديهجلا دهجلا لذب ام لكو «هنعاوهنام لك ىلإ نودوعي مهلاب امف
 ىف «ةيناملعلا» سوردلا فولآو « تالاقملا فولأو «بتكلا تائم هيف ثمدختسا دهج
 فولأو « ةيراعلا ىناغألاو ةيراعلا مالفألاو ةيراعلا روصلا فولو « ةعماجلاو سرادملا

 !؟ روجفلا رودو وهللا رودو تاناحلاو صقارملا فولأو « قيرطلا ىف تاج ربتملا تايتفلا

 e ډم ډډ

 ةراس ريغ ةاجافم كش نود تناكو . . ةروظنم ريغو ةداح تآجافم اهلك تناك دقل

 . مالسإلا ءادعأ لكل

 هذه ىلع ۔ لاحلا ةعيبطب ۔«مدقتلا»و «رضحتلا»و «ررحتلا» ىلإ ةاعدلا تكسي ملو

 اهغمد وه موجهلا لئاسو لوو ‹موجهلا لئاسو لكب اهومجاهو « ةثجافملا ةوعدلا

 | «نيفقغملا » دنع ريفنتلا لئاسو دشأ ىهو «ةيعج رلاب#

 ! ةقيقلا ىف مهسفنأ نع اعافد اهنومجاهي اوناك دقلو

 , ٩ )  !ءاوس نونوکتف اورفک امک نورفکت ول اودو #

 نيذلا «ةداسلا » نع اعافد كلذك اهنومجاهياوناك ةسكتنم ةيدوبع ىف مهنکلو

 لخادلا نم هل اودبعتسا ىذلا ركفلا نع اعافدو ! مهيلإ ءامتنالاو مهل ةيعبتلاب لو رعشي

 مهدوجو حبصأو « یتاذ دوج وب مهسفنأل نوسحيي اوداع امف . . بيرختلا ةيلمع لالخ

 ال مهنأل « صاحلا مهركف  مهتلفغ ىف  هنوبسحي « مهيلع ليخدلا ركفلا كلذب اطبترم
 . [۸؟ ]ءاسلا ةروس )١(
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 ‹ لخادلا نم مهنايك تهوشف « نولفاغ مهو مهل تيرجأ ىتلا خسملا ةيلمع نوكردي

 ! مهتداس نويعب نورظني اوراصف « مهب طيحي ام لکو مهسفنأ ىلإ مهترظن تهوشو
 مهتداس نأل ! «نييقرش ١ مهفصوب مهسفنأ نورقتحي ۔ مهسفنآ ةليخد ىف -اوراصو
 كلت نم اوخلسني نأ مهدهج لكب نولواحيو ! ةروصلا هذه ىلع مهو مهنورقتحبي
 نع مه اوضريف «مهنع نوضري مهتداس لعل مهسفنأ نع «اهراع »اوحييو ةروصلا

 . !٠ !مهسفلأ )1( ۰

 ‹ ةيمالسأإلا ةوعدلا اومج اهيل ةداسلا نم ةراشإ ىلإ ةجاح ىف ديبعلا نكي مل كلذل

 : هيجوتلا اولمهي مل-كلذ عم ۔ةداسلا نكلو

 ثاحبأالاو سوردلاو تالاقملاو بتكلا نم . . مدقتام لك نم ةدئاز ةعرج نم دبال
 صصقلاو ةيراعلا مالفألاو ةيراعلا روصلاو . . ديلاقتلاو قالحخألاو نيدلا مجاهت ىتلا
 تاناحلاو صقارملاو . . قيرطلا ىف تاجربتملا تايتفلاو . .ةيراعلا راكفألاو ةيراعلا
 ‹ قالخألا داسفإ لثم مهادلا رطخلا اذه دصي ءىش ال هنإف !روجفلا رودو وهللا رودو
 مومهو «ةسندلا سحلا ذئاذلب مهلغشو ءةدالا تامامتهالا لك نع بابشلا فرصو

 ٠نيدلا » ذفانم دسنتف «مهترخآ اوركذي الو « مهبر ىلإ اوغرفي ال ىكل « ةبيرقلا ايندلا
 ةوعدلا كلت عم ءادع ىف لب « ةرطخلا ةوعدلا كلت نم ةعانم ىف اوحبصيو « مهبولق ىف

 ! لالحنالاو ةهافتلاو سندلا نم هيف نوقراغ مه امن «مهمرحت » نأ ديرت ىتلا

 وڳ ډک ډا

 ! كاذ لك نم فنعأ تناك ةلهذملا ةأجافملا نكلو

 ۱۹٤۸!! ماع نیطسلف یف برحلا ةحاس نیملسملا نیيثئادفلا لوخد تناك

 رمتؤم ىلإ . . خيراتلا كلذ لبق ءارولا ىلإ ةنس نيسمح انتركاذب دوعن نأ ىغبني انهو
 ةرورض هيف ررقت ىذلا « ۱۸۹۷ ماع ارسيوسب لاب ةنيدم ىف ةينويهصلا ميعز «لزتره )
 تعضو رققؤملا كلذ ىفف . نيطسلف ىف اماع نيسمحخ لالخ ةيدوهيلا ةلودلا ءاشنإ

 دومحم بیج یکز روتکدلا تاباتکو (یرصع داہدنس » باتک یف یزوف نیسح روتکدلا تاباتک لاجملا اذه یف رکذن (۱)
 مالسإلا» ناوثعب هترضاحم ىف !ىبنيوت » ةلوق ركذن مث . .؟ىبرغلا ركفلا» ديجمتو «ىقرشلا ركفلا» ةمجاهم ىف
 همالسإ نع ىلختي ىتح ىكرتلا ملسملا جرحن انللط اننإ اهيف لوقي ىتلا ( ىحبص ليبن روتكدلا بيرعت) «برغلاو
 ! هيطعي ام هدنع دعي مل هنأل . , هانرقتحا كلذ لعف املف ءاندلقيو
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 ءاشنإلل اهوررق ىتلا ةرتفلا لالخ مهفادهأ ذيفنتل 'نوططخىلا لعف ءىش ىأف
 ! ؟مهتلود

 ةعطق دوهيلا ءاطعإب ديمحلا دبع ناطلسلا ءارغإ ةلواحمب - مولعم وه امك اوادب دقل

 ىأ یرغی اہ كلذ لباقم ىف اولفكتو ‹« مهل ايم وق انطو اهيلع اوميقيل نيطسلف ىف ضرأ
 اوروص امك ) ناطلسلاو كلملا الإ ديري الو ءايندلا ةايحلا الإ ديري ال ضرألا ىف مكاح
 . (!ديمحلا دبع ناطلسلا

 . .ةحار ىف اهكرتتال ىتلا لكاشم اب جعت تقولا كلذ ىف ةينامثعلا ةلودلا تناك

 موقي ءاهفارطأ ىفو ةلودلا بلق ىف قح-التت لقالقلاو « ةروهدتم ةيداصتقالا ةلاحلاف
 .؟'نوملسمتملا امغودلا دوهي هتاضعأ ةيبلغأ لكشي ىذلا یقرتلاو دات الا بزح اهب

 ضرحت ايسور :ايناطيربو ايسور نم ضيرحتب ةيمالسإلا ريغ تايلقألا اهب موقتو
 ۔اسنرف عم -موقتامك « فئاوطلا ةيقب ضرحت ايناطيربو « ”٠ سكوذوثرألا نمرألا
 اهب نوضرحي ءايروسو نانبل ىراصن اهلمحي ىتلا «ةيبرعلا ةيموقلا ١ تاكرح عيجشت
 ‹ ةيمالسإإلا ةلودلا كيكفت ةيغب « ةفالخلا ناطلس ىلع درمتلاو ةروثلا ىلع برعلا

 ‹ هتكرتاوثريل « ةينامثعلا ةلودلا نومسب اوناك امك «ضيرملا لج رلا» ىلع ءاضقلاو

 . . مهنيب امف ابالسآ اهوعزويو

 ناطلسلا ىلإ ىرغملا ىخسلا هضرعب «لزتره » مدقت ةبرطضملا لاحلا هذه طسو ىفو

 . . ديمحلا دبع

 ىنامشعلا داصتقالا شاعنإل تاعورشمو <« لجألا ةليوط اضورق هيلع ضرع

 الو طقف اينويهص نكي ملو «تقولا تاذ یف اینویهص ایہیلص ناک ۔ ہنای یجیس امک ۔ طیطختلا نآ ادیج رکذعن نأ یغہنی (۱)

 عئاظف نم ارارف سلدنألا نم اهيلإ نيحزادلا نيملسملا عم اهيلإ اوحزن ىتلا ‹برغملا ىف نوشيعي دوهيلا ءالؤه ناك( ۲)

 ءاضقلا ىف مهرودب اوماق كانهو . ناقلبلا ىلإ اوح زنبو !وملسمتي نآب ةيفحخ رماوأ مهيلإ تردص مث « شيتفتلا مكاحم

 . ةينامثعلا ةفالغلا ىلع

 مهضيرحتو «مهبهذم ىلع مه نيذلا نمرألاب مهتلص تناك انه نمو «ىسكوذوٹرألا بهذملا نوعبتي سورلا ناك (۳)
 . ةفالغللا ةلود دض مهايإ
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 تايلقألا ةراثإ نع امهيديأ فكل ايناطيربو ايسور ىدل لحخدتلا هيلع ضرعو «مزأتملا

 ‹ةلودلا داهجأإلل ءادعألا همدختسي ام دشأ نم تاذلاب هذه تناکو , ناکم لک یف

 . . سافنألا طاقتل ال ةصرف اهئاطعإ مدعو

 . نوكي نأ ملسملا دئاقلل ىغبني امك . . اقالمع اعصان امساح ديمحلا دبع در ناکو

 اوهوشیل هؤادعأ هروص امك ءايندلا ةايحلا عاتمو «توربجلاو ناطلسلا ديري ناك ول

 «هعم قاسناو « ىبيلصلا ۔ىدوهيلا ضرعلا لبقل۔ مالسأإلا ىلع ءاضقلاو نيملسلا

 ملاعلا دالب اومكحو «هدعب نم هبالسأ اوعزوت نيذلا لثم «ايخيرات الطب » حبصأو

 زکرتت . . «نیيخيرات الاطبأ » اوراصو ٤ ىلويهصلا ىبيلصلا ناطلسلا تحت ىمالسإللا

 ! ةيبيلصلاو ةينويهصلا حلاصلل مهناطوأ ريخستو «نيملسملا حيبذت ىف مهتلوطب

 صضرأ اهنكلو ‹ ىضرأ تسيل هذه نإ :ةروهشملا هتلوق لاق ملسملا لجرلا نكلو

 دحاو ربش نع لزانتآ نآ كلمآ الو ..ديهش اهنم ربش لک یفو «مهئامدب اهوور دقو ءنيملسملا

 !اهنم

 ٠ عيمحجلا هفرعي امم ناک ام ناکو

 ! مكاح اهب فصوي نأ نكي ةعانش لكب هتعمس تثول نأ دعب ديمحلا دبع لزع

 ىلإ ةوعدلا تماقو ‹ ىقرتلاو داحتالا بزح دي ىلع «ةيناروطلا » ةرعنلا تريثآو

 ةيبرعلا ةروثلا» اوروثيو «ةبورعلا » راعش اوعفري ىتح « برعلا ةراثإإل « ةلودلا «كيرتت»

 ‹ نيملسلا ةدحو تيتفتل!! «برعلا سنرول » ىمس ىذلا -سنرول ةدايقب «ىربكلا

 . دعباميف ىرجتس ىتلا ثادحألل اليهستو اديهمتو « مهنيب ءاضخبلاو ةوادعلا ةراثإو

 ىئاهنلا ءاضقلل ٠ تميقآ وأ -(۱۹۱۸-۔۱۹۱۲) یلوألا ةيملاعلا برحلا تماق مٹ

 ةلودلا ةماقإ داري ىتلا نيطسلف هيف اب ءاهنع ىبرعلا ملاعلا لصفو « ةينامثعلا ةلودلا ىلع
 . ةيئامشعلا ةلودلا لظ ىف ىهو اهيف ةلودلا ةماقإ نع دوهيلا زجع نأ دعب «اهيف ةيدوهيلا

 ةلودلا ىلع ءاضقلل ىلوألا ةيملاعلا برحلا اوماقأ دوهيلا نإ «حخرطشلا ةعقر ىلع راجحأ ههباتك ىف «راك ميلو » لوقي )١(

 اريثك لمحي لوق وهو . لعفلاب ةلودلا ءاشنإ لجأ نم ةيناشلا ةيملاعلا برحلاو « ةيدوهيلا ةلردلا ءاشنإل اديه ةينامشعلا

 داماك الالغتسا نيتہسانملا اولغتسا مهنأ كشالو . دوهيلا نأش ىف راك ميلو تاليوهت نع رظنلا فرصب ءقحلا نم

 . مهفادهأ قيقحتل
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 ايكرت رهظ ريديو «نيملسملا حّبذيو « ةفالخلا ىلع زهجيل كروتاتأ لامكب ءىج مث
 ملاعلل ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا زكرمو « ةفالخلا زكرم ىه تناك نأ دعب مالسإلل
 تال وطبلا هتاذ تقولا ىف هيلع ىفضتو « ابروأل اليلذ اعبات اهلعجيو «  ىمالسإإلا
 . ” ىمالسإلا ملاعلا ءاجرأ ةيقب ىف دعب نم ىذتحي اجذومن نوكيل ةفئازلا

 ىتقيدص اسنرفو ايناطيرب نيب ۔ هيلع ءاضقلا دعب -«ضيرملا لجرلا » بالسأ تعزوو
 ىه ذئموي ايناطيربو « ىناطيربلا بادتنالا تحت تاذلاب نيطسلف تعضوو «دوهيلا

 ‹ «سمشلا اهنع بيغت ال ىتلا  ةيروطاربمأإلا ةبحاصو «ىبيلصلا ملاعلا ةميعز

 -روهشملا روفلب دعو بحاص ۔ «روفلب» اهتيجراحخ ريزوو «ةينويهصلل ىلوألا ةريصنلاو

 . یدوهي روه لیومص ) نیطسلف ىف هتنیع یذلا یماسلا اهبودنمو « یدوهی لصأ نم
 ةلودلا اهكلمت ىتلا ىضارألا ميلستب ‹ ةلودلا ءاشنإإل ريضحتلا مت بادشنالا لظ ىفو
 ضرألا اوعاب نيذلا ىّرغي مث ‹ ةيرغم نامثآب ىرتشي د ضرألا ةيقب نم مزلامو «دوهيلل

 لت » ىف نلمعي ىتاوللا « تايدوهيلا تايتفلا ىلع اهنمث نم هيلع اولصح ام قافنإي
 ! !فدهلا اذهل «بيبأ

 تحت ىهف ءاهسفن رمآ كلمت ال ةفيعض تاليود ىلإ مسق دقف نيطسلف لوح ام امأ
 الو «ىبيلصلا لالتحالا تحت ىهو ةيسايس ةوق كلمت ال « ىسنرفلا وأ ىئاطيربلا مكحل ا

 ىه -بسحف زاجملا باب نم اشويج ىمست ىتلا  اهشويجف «لاحلا ةعيبطب ةيبرح ةوق
 ةيدنجلا ىف برعلا هيركت وه رخآ فدهلو . . تالفحلا ىف ضارعتسالاو ةنيزلل شويج
 ال ‹ نيدمعتم لذو ةناهم نم ىرابجأإلا دينجتلا ةرتف ىف هنوقلي ال «حالسلا لمحو

 امهب مهدونج نويسنرفلاو زيلجن الا لماعي الو ءاهتاذ ىف ةيركسعلا ةيبرتلا امهبجوتست
 نع تک ناد ۰ اہنرفو ایناطیرب لی یف اھح السو ۲شوا هله ۃریحذو « مهدالب یف

 ولو ةدحاو ةقلط قالطإ نع «شويجلا» كلت تزجع ةريخذلاب ىتح وأ حالسلاب دادمإلا
 ! "ءاوھلا یف

 ىداصتقالاو- ىبرحلاو ىسايسلا اهفعض قوف ىأ . . كلذ قوف تاليودلا هذهو

 .مالسإلا ىلع ءاضقلل مهتاططخم ىف تاذلاب رصمو ايكرت ىلع اوزكر ءادعألا نإ لبق نم انلق )١(

 . كررتاتأ لامك وه ىلعألا هلم نإ ةرم نم رثكأ ىف رصانلا دبع لامج لاق (۲)

 ةريخذلا دقت نع ايناطيرب تعنتما نأ ۱۹٤۸ ماع نيطسلف ضرأ ىلع تماق تلا ةيحرسملا برحلا ىف لعفلاب ثدح (۳)

 !! ميسقتلا تو برحلا تفقوتف ةيبرعلا شويجلل
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 . .«ةبورعلا» ىتح الو . . مالسإلا ال ! طبار اهنيب طبري ال ةمصاختم ةيداعتم ٠ اضيأ

 | تاموصخو تاوادع ىلإ هلك اذه بلقنا لب . . راوجلا نسح الو

 نمز نم ضرألا كلت ىف اهروذب ترذب دق «ةيموقلا»و «ةينطولا» ىواعد تناك دقل
 ! « لاطبأ»و «ءامعز » نييوعدلا نم لكل ناكو ! «دوعوملا » مويلا كلذل اديهمت قباس

 كانه تناك دلب لك ىفو «رصم ىف لولغز دعس ةصق قباسلا لصفلا ىف اندرس دقو

 فلختلا» راثآ نم ارثأ- كانه اندرس امك كلذ ناكو . . ةلثام وأ ةهباشم «ةصق»
 ىف ديكلا مومس تلغوتف « هلالغتسا ىف حجنو « ىركفلا وزغلا هلغتسا ىذلا «ىدقعلا
 هللا ربخأ نيذللا ىوقتلاو ربصلا نعو <« مالسإلا ةقيقح نع اهدعب ببسب ةمألا ةايح
 : مسلا راثآ نم ةمألا ىقت ىتلا ةليسولا امهامهنأ هدابع

 , ۳ هاعش مهديک مکرضي ال اوقتتو اوربصت نإو ۶

 . اهتطبار قزمتو ةمألا ةدحو قرفتل ةيمالسإلا ضرألا ىف ىواعدلا كلت ترذب دقل

 تاينطولا هاجت سانلا سوفن ىف ضغابتلاو دساحتلا رذبت نأ ةينطولاو ةيموقلا نأش نمف
 مهنيب تدجو املك مهنيب ضغابتلاو دساحتلا دتشي نأو « ىرحخألا تايموقلاو ىرحألا
 هنم مرحيو هدحو فدهلا ىلع ذوحتسي نأ ديري مهنم الك نأل ! ةكرتشم فادهأ

 تنظو « كانه ةيلحم بابسأل ابرو ىف ةيموقلاو ةينطولا تحجب دقلو !نيرحآلا
 ءاخرلا عمو « ىعانصلا مدقتلا عم اهخيرات ىف ترصاعت اهنأل «ةحجان ةبعل اهن ابروأ

 ىلع اهلالختساو هتاريخ بهنو ىمالسإلا ملاعلا دالب اهلالتحا ةجيتن ابروأ داس ىذلا
 بورحلا تاليوب ۔اهعم هلك ملاعلا تقشأو ۔تيقش دق ابروآ تناك نإو . . قاطن عسوآ

 . .ذوقنلا قطانم ىلع اهلتاقتو « تايموقلاو تاينطولا سفانت نع تمجن ىتلا « ةعباتتملا

 ! نوملسلملا امأ

 الإ مهيلع دوعت ال ةنتف ىمالسإلا نطولا ىف ةيموقلاو ةينطولا ىواعد تناك دقل
 نم نونجپ اغ و . .اهثئارو نم ائيش اهب نوبسكي ىتلا ةوقلا مهل نكت ملف « هدو لابولاب

 زجع دق ناك نأ دعب ةلوهس ىف اهدردزي « ودعلا مف ىف ةخئاس امقل اونوكي نأ مهقزمت

 )١( ةيتاذلا اهتايناكمإ مغر * ةفلختم» ةريقف ادالب اهلك تناك .

 ) )۲نارمع لآ ةروس ] °

 ) )۳باتك نم «ةينطولاو ةيموقلا لصف تئش نإ رظنا ١ «ةرصاعم ةيركف بهاذم .
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 دق ناك ىذلا نهولاو فعضلا لك ىلع « ةعمجتملا ةريبكلا ةمقللا ماهتلا نع لبق نم
 ! “) «ضيرملا لجرلا » باصأ

 هلاق ام - ريغص انأو ةرم لوأ امهب تسسحأ نيذللا فسألاو بجعلاب . ركذأ تلزامو

 ذإ « یوج لوطسأ قارعلل راص نيح تاينيثالشلا رخاوأ ىف لوشسملا ىقارعلا ريزولا
 نود دوعتو لبانقلاب ةرهاقلا برضت نأ عيطتست ةيبرح تارئاط انيدل تحبصأ دقل : لاق

 !! فقوت

 ! اًفسأ ايو ! ابجع اي
 مهتدعاق ىف زيلجم إلا برض نع تقولا كلذ ىف ةزجاع ةيقارعلا تارئاطلا تناك اذإف

 ةرهاقلا مهل تعنص اذامو !؟ ةرهاقلا برض ىف ركفت اذاملف  لصوملا ىف ۔ قارعلا لحاد

 ! ؟اهبرض یف اورکفپ یتح

 هل تعنص ىذلا « ةيمالسإلا ضرألا ىف دصق نع ثوثبملا مسلا لعفي اذكه نكلو

 اودادزيو « ةنتف اودادزا املك افزع اودادزيف « سانلا اهب ناتفيل تالوطبلاو تاماعزلا

 ! ودعلا ىلع اناوهو افعض

 دوجولا ناك لهو « هسفن ىلع نمأي ةقطنملا ىف ىبيلصلا دوجولا ناك لهو

 ۔اهريغ ىفو-ضرألا نم ةعقبلا كلت ىف نوملسملا ناك ول « هسفن ىلع نمأي ىنويهصلا
 : مهبر مهرمأ امك ةدحاو ةمأ

 فلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو « اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب ا!ومصتعاو #

 كلذك ءاهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو « اناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب

 . “ هک نودتهت مکلعل هتایآ مکل هللا نیبي

 نم ءاهؤاشنإ عمزملا ةيدوهيلا ةلودلاب ةطيحملا تاليودلا كلت لاح هذه تناك اذإف

 مهل عمتجت ال ىتح ةموصخلاو ةقرفلا نمو «ىداصتقالاو ىبرحلاو ىسايسلا فعضلا

 ؟ ءادعألا هاشخي امن ىقب اذامف «ةملك

 نأل «؛ضيرملا لجرلا » نم عزفت تناك ابروأ نإ : نيرشبملا دحأ لوق « ىمالسإلا ملاعلا ىلع ةراغلا » باتك ىف ءاج )١(

 ! هعبصأ نم ةراشإپ داهجلل نيدعتسم ‹ رشبلا نم نويلم ةئاملالث هءارو

 . ]٠٠١۳[ نارمع لآ ةروس )۲
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 . . دجلا ذحخأم هذحخأو ‹« نيعم فده ىلع عمجت اذإ ةرطخ ةوق بابشلاف

 ‹ هفالتإو بابشلا اذه عييمتب ركبم تقو ذنم ءادعألا ةيانع تناك كلذ لجأ نمو

 فده ىلع مايألا نم موي ىف عمجتي ال ىكل « هنايك ىف لالحنالاو ةهافتلا ةعاشإو

 مالفألاو ‹ ةيراعلا فحصلا «ةمكح ١ ىه هذه تناكو . . دحلا ذخأم هذحأيو <« نيعم

 ءاهديلاقتو اهقالحأو ءاهنيد نم ةأرملا جارحخإ ةمكحو . . ةيراعلا ىطاوشلاو ةيراعلا

 فادهآ ققحتتو ءاهلوح نم بابشللو اهسفنل ةنتف نوكتو « قيرطلا ىف ةجربتم جرخەتل

 ىلع لدي ام « دوهيلا رباقم ىف هتشج نفدت نأ ىصوأ ىذلا-« ريوز» ىنارصنلا رشبملا
 لاق نیح ۔هصخش یف اعمتجا دق یبیلصلاو یدوهیلا دقحلا نآ یلعو « یقیقحلا هلصأ

 : ۱۹۳۰ ةنس سدقلا یف دقع یذلا یریشہتلا رتؤملا یف نیرشبملا ابطاخم

 .اهفرعي نأ ديري الو < هللاب ةلصلا فرعي ال ( نيملسملا دالب ىف ) اشن عددعأ مكنإا

 ءشنلا ءاج ىلاتلابو . ةيحيسملا ىف هولخدت ملو« مالسإللا نم ملسملا متجرحأو

 ةحارلا بحيو < مئاظعلاب متهيال « ىحيسملا رامعتسالا هدارأ ال اقبط ىمالسإلا

 . تارهشلا ىف الإ هايند یف همه فرص الو «لسکلاو

 ىفف زكارملا ىمسأ آوبت نإو «تاوهشللف لام لا عمج اذإو < تاوهشللف ملعت اذإف »

 . ءىش لکب دوجي تاوهشلا لیبس

 مكتكرابو «جئاتنلا ريخ ىلإ متيهتناو « هوجولا لمكأ ىلع تمت مكتمهم نإ ١

 متحبصأ دقف ‹ مكتلاسر ءادأ یف اورمتساف «رامعتسالا مكنع ىضرو « ةيحيسلملا

 . («برلا تاكرب عضوم كرابملا مكداهج لضفب

 دعب ء۸٤۱۹ ماع ةيدوهيلا ةلودلا تماق ۔هيحاون عيمج نم -مكحملا طيطختلا اذهب

 ليللا فصتنم ىف اکیرمآ اهب تفرتعاو ۰۱۸۹۷ ماع «لزتره ۱ رق ۇم نم اماع نیسمحخ

 ‹ ىنيدال ساسأ ىلع تماق یتلا ۔ایسور تنلعأ قئاقد رشع دعبو «یلحلا انتيقوتب

 تشلعأ نيد ساسأ ىلع ضرألا ىف ةلود ىأ مايق أدبملا ثيح نم ضفرت ىثلاو

 ! ةيدوهيلا ةلودلاب اهفارتعا

حرسم ةلودلل ىمسرلا نالعإلا لبق ترج دق تناكو
 “« شويجلا » نيب برحلا ةي

 )١( مالسإلا ةحفاكم ةيرامعتسالا تاططخلا » باتك نع ١ « ةرهاقلاب ماصتعالا راد عبط ‹فاوصأا دومحم دمحم ٤

 ص « ةغلاثلا ةعبطلا ۲۱۸ .
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 طح ىلع اهلك تاوقلا رقتستل ء۸٤۱۹ ماع لالخ ةيدوهيلا تاباصعلا نيبو ةيبرعلا

 عنتمت نأ ةيحرسملا لوصف دحأ ناكو ! لبق نم هيلع قفتملاو « لبق نم دعما ميسقتلا
  فقوتيو ! لاتقلا نع شيجلا فقوتيف ةريخذلاب ىرصملا شيحلا نيومت نع ايناطيرب
 ! ميسقتلا طخ دنع! ةتحبلا ةفداصملاب

 ! لاب ىلع دحأل نكت مل ىتلا . . ةلهذملا ةأجافملا تعقو كلذ ءانثأ ىفو

 ىف دهاجلملا ملسملا ةيزعب ‹ ةكرعملا ةحاس نيملسملا ناوخإلا نم نويئادفلا لحد
 . هللا ليبس ىف ةداهشلا ةينبو « هللا ليبس

 ‹ نيدهاجملا كئلوأ عم لاتقلا نيب -ريطخلا- لئاهلا قرفلاب روفلا ىلع دوهيلا سحأو
 اهيلع قفتملاو « لبق نم ةدعملا ةيحرسملا ىف تكراش ىتلا ةيحرسملا شويجلا عم لاتقلاو

 | لبق نم
 ! هلك ىبیلصلا ملاعلل نكلو < مهدحو دوهيلل ال ةلهذم ةأجافملا تناكو

 اوعمساذإ اوناك -كراعم عضب ىف نييئادفلاب اوقتلا نأ دعب ۔اوناكف دوهيلا امأف
 مهتریخذو مهتحلسآ نیکرات ‹ مهتارکسعم نم اورف «« دمحلا هللو ربكأ هللا » : ةحيص

 صرح توملا ىلع نيصيرحلا « نييئادفلا تامجه نم مهدولجب اوجنيل « مهنؤمو
 . ةايحلا ىلع مهئادعأ

 اهدونجب ةكراشم نكت مل نإو ءاعقو فحخأ اهتأجافم نكت ملف ةيبيلصلا امأو
 ! لاتقلا ةحاس ىف نيرشابملا

 نم ةيبيلصلا تجعزأ دق انبلا نسح ديهشلا مامإللا ةدايقب ةيمالسإلا ةوعدلا تناك دقل
 تناك ثيح « ةيليعامسإللا ةقطنم ىف تطشن نيح ةصاحخو ۱۹۲۸ ماع اهتاوطحخ ىلوأ
 حباتت -ذئتقو ةيبيلصلا ةميعز ۔ايناطيرب تناكو . نيحلا كلذ ىف ةيناطيربلا ةدعاقلا

 نأ لواحتو ءاهرابحأ سسحتتو « ةقيقد ةبقارم انبلا نسح اهأشنأ ىتلا ةعامحلا تاكرح

 . اهسيساوج قيرط نع اهيلإ لفلت

 مالسإلا ىف ةشيدحلا تاهاجتالا » باتكل ىلوألا ةعبطلا ىف ترهظ ةرابع ركذأو
Modern Trends in Islam٠۱۹۳٩١ ماع ۍنطط بج یزیلجن لا قرشتسلملا فيلات «  

 . ةعامحلا هذه نم ةيبيلصلا ةميعز ايناطيرب قلق ىدم نيت (!ةيلاتلا تاعبطلا ىف تلدع)

 فقرو ««مالسإلا ىف ةثيدخلا تاهاجتالا » هامس امع باتكلا اذه ىف بج ثدحش
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 ةعبطلا ىف ) بتحكي مث . ١ هدبع دمحمو ىناغفألا نيدلا لامج دنع « ة ةثادصلا» كلب

 اهلعج ىتلا ةرتفلا دعب ىأ ) كلذ دعب ترهظ ١ : اهيف لوقي ةيقيلعت ةشماه (ىلوألا

 لجر اهمعزتي « نيملسملا ناوخإلا ةعامج ىمست ةديدج ةعامج (هتسارد عوضوم

 اهنأ ودبي ناك نإو « ةعامجلا هذه ىلع مكحلا هناوأل قباسلا نمو «انبلا نسح ىمسي

 | « ةصاحخ ةروطحخ تاذ

 مل هتاذ تقولا ىف اهنآو عاملا هله نم فوخت ايناطيرب نأ ةرابملا نم حسساوو

 .اهنم اهفوخت عم «امامت اهروغ ربست نأ حطتست

 < باتكلا كلذ نم ىلوألا ةعبطلا روهظ دنع « ۱۹۳١ ماع لاحلا وه اذه ناك اذإو
 ىف ةيئادفلا تاوقلا تلحخد نح « ۱۹٤۸ ماع یتح هنم بيرق وحن ىلع لاخلا لظ دقف

 ليلدب «ةعامجملا نم افوخت تداز دق ايناطيرب نأ وه « دحاو قراف حم . . نطسلف

 ةيليعامس إلا ةرئاد ىف تاباختنالل هسفن حيشرت نم ديهشلا مام إلا عنمل رشابملا اهلحدت

 اذه عنميل ذئموي ةمئاقلا ةموكحلا سيئر اشاب ساحنلا ىلع اهطغضو « ۱۹٤١ ماع
 روغ ربست نأ تعاطتسا دق ةظحللا كلت ىتح نكت مل رخآ بناج نم اهنكلو . حيشرتلا
 . .اهلالحخ ذفنت نأ ةيسوساجلا تالواحم لك مغر ءاهنماهفوخت عم ةعامجلا هذه

 ! دوهيلل ةبسلاب تناك امك ةلهذم اهيلإ ةبسنلاب ةأج-افملا تناك كلذل

 نتهج نم ۔اهئارو نم هلك ىبيلصلا ملاعللو ايئاطيربل ةغجافم ةلأسملا تناك دقو

 : لقألا ىلع نيتتثا

 دق هنأ « هلك مالسإلاب هنظ ءاس دق ناك ىبيلصلا ملاعلا نأ ىهف ىلوألا ةهحلا امف
 لالخ نوملسملا هيلإ لصو ىذلا ىرزملا فعضلا دعب ارداق دعي ملو « ىهتناو خاش

 ! یمالس] «داهج  ةروص ىف « ديدج نم ثعبني نأ ةريخألا نورقلا

 دنهلا ىف ءاوس هيلع یضقو تدمحأ دق یمالسإلا داها تاکرح لک تناك دقل

 . ىمالسإلا ملاعلا عاقب نم هريغ ىف وأ «نادوسلا ىف وأ « ىقيرفألا لامشلا ىف وأ
 ام ىصقأ «ةيسايس » تاكرح ىلإ داهجلا حور لوح دق مومسملا ىركفلا وزخلا ناكو

 رونلا حيباصمو تيناوحلا باوبأ فذقت « عراوشلا ىف «تارهاظم » ةماقإ وه هيلإ أجلت

 ىف لحخدتو !فاطملا ةياهن ىف اهتويب ىلإ | دوعت مث « راجح لاب ةطرشلا لاجرو

 .؟مالسإلاو نوقرشتسملا  باتك ىف هتشقان ىلكلو «باتكلا عوضوم ةشقانل انه ماقملا عستي ال ()

 . لصفلا اذه نم هعضوم ىف هنيبل تاباختنالا ىف لوحدلا ةيضق ىف ىأر انل (۲)
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 ولت ةرملا هفقوم نع عجارتلاب اهيف ودعلا رهاظتيو ٠ نل او نيحلا نيب ةرساخ «تاضوافم)

 ودعلا امنيب «ةيسايسلا تاكرحلا اهيدبت ىتلا ٠ !نيلت ال ىلا ةدينعلا ةمواقملا» ءازإ ةرملا
 اولخبت دق مهن «لالقتسالا» دعب دالبلا نوملستيس نيذلا ماكحلا ىلإ نئمطي نأ ديري
 ! !مكحلا «ةنامآ » مهملسي ذئدنعو !! هللا لزنآ اب مكحلا ةركف نع امامت

 ةروص ىف ديدج نم ثعبني نأ نكي «مالسإلا نأ ةيبيلصلا دلخ ىف ردي مل كلذل

 اهتبقارمو «رصم ىف نيملسملا ناوخ لا ةعامج نم اهفوخت مغرو . ىمالسإ داهج
 باتك یف ١ بج » اھنع لاق یتلا مالسإلا تاجافم نم مئادلا اهفوختو ءاهل ةمئادلا

 ثعبني هنآ نيدلا اذه ىف ام رطخأ نإ : « Wطناطعإ ]ءاهص ىمالسإلا ملاعلا ةهجو»
 !هنم ثعبني نأ نكي ىذلا ناكملاب ًأبنتت نآ عيطتست نأ نودو ‹ةرهاظ بابسأ نود «ةًاجف

 ! ةروصلا هذه ىلع ثاعبنالا نوكي نأ عقوتت ةيبيلصلا نكت ملف هلك اذه مغر

 نم تاذلاب رصم ىف مالسإللا دعاوق كدب تينع دق ةيبيلصلا نأ ةيناثلا ةهجلا امأو
 كلت لبق یآ ءم ۱۷۹۸ ماع رصم ىلع ةيہيلصلا نويلبان ةلمح ذنم «( رکبم تقو

 نع ةليوطلا ةرتفلا كلت لالخ ادبأ فكت ملو «نامزلا نم نرق فصنو نرقب ثادحألا
 «مالسإإلا ىلع ءاضقلا ةلواحمل قباسلا لصفلا ىف اهانيب ىتلا لئاسولا لكب لمعلا
 ىناطيربلا لالتحالا ةرتف لالخ ةصاحخو « ةيمالسأإلا ةرئادلا نم ايتاهن رصم جارحإو

 ىبيلصلا ملاعلل ةاجافملا تناك كلذل . "م۱۸۸۲ ماع ذنم رصم ضرأ ىلع مثج ىذلا
 ةظحللا كلت ىف مهلسرتو «نييئادفلا ءالؤه لثم حتنت ىتلا ىه تاذلاب رصم نوكت نأ
 ! لاتقلا ىلإ ةج رحل ا

 رارق ىف تقتلا امك « كرتشم دحاو فده ىف ةينويهصلاو ةيبيلصلا تقتلا لئدنع
 ةيبيلصللو ةيدوهيلا ةلودلل رمألا بعتسيل ةعامحلا هذه ةدابإ نم دبال هنأ : كرتشم دحاو
 ۰ . تقولا تاذ یف

 افده هتاذ ره ىمالسإإلا ىبرعلا طيحملا طسو ىف ةيدوهيلا ةلودلا ءاشنإ ناك دقل

 «قالمعلا» ةظقيل ابسحت «م ٠۱۹١۷ ماع ريهشلا هريرقت ىف لبماك دروللا هيلإ راش ايبيلص
 ! ريرقتلا بحاص ربع امك

 ٠ یمالسإلا ملاعلا ىف رخآ ناكم ىأ نم رثكأ رصمو ايكرت ىف مالسإلا ميطحت ىلإ اوهجتا ءادعألا نإ لبق نم انلق (1)

 ىحورلاو ىملعلا عاعشإللا زكرمو رهزألا رقم رصمو «ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا زكرمو ةفالفلا رقم ايكرت رابتعاب

 . ةيرصملا ضرألا ةيناطيربلا تا وقلا رحآ ترداغ ثيح ٤ ۱۹١ ماع ىلإ لالتحالا ىق (۲)
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 اهباحصأ اهرعشتسي نأ لبق ةقطنملا ىف ةظقبلا رداوب اهقلقأ دق ةيبيلصلا لودلا تناك
 فيطللا مهنع ربخأ امك مهءانبأ نوفرعيامك نيدلا اذه نوفرعي هنأ كلذ ! مهسفنأ
 : ریبخلا

 .  #مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا مهانيتآ نيذلا #

 ىف عسوألا ذوفنلا ةبحاصو «ذئموي ىبيلصلا ملاعلا ةميعز ىه ايناطيرب تناك الو
 ءاعيمج اهلغشي ىذلا رمألا اهل ثحيبتل ةيبيلصلا لودلا اهيلإ تأحل دقف «ةقطنملا

 ! بیصن ربکأب هنم زوفت نأ اهسفنل لک تدارآ نإو ءاعیمج هيلع نواعتتو
 مدقيو رمألا ثحبيل تادروللا سلجم ءاضعأ دحأ ۔ لبماك دروللا ايناطيرب تبدتناو

 ابعش كانه نإ : هيف لاق ىذلا ريهشلا هريرقت بتكف . نيعمجأ نأشلا باحصأل اريرقت
 « ةدحاو هتلبقو دحاو هنيدو ةدحاو هتغل . "” جيلخلا ىلإ طيحملا نيبام نطقي ادحاو

 هنكلو . .انيديأ ةضبق ىف مويلا وهو . . ةلصتم هضرأو ةكرتشم هلامآو « ةدحاو هتفاقثو
 ! ؟قالمعلا ظقيتسا اذإ ادغ انل ثدحي اذامف . . لملمتي ادب

 . كش الو حضاو ةيبيلصلا هنم سج وتت ىذلاو ءادغ ثدحي ىذلا نإ

 هركيو « مالسإللا هنأل مالسإللا هركي ىذلا ىبيلصلا دقحلا نع رظنلا فرصبف
 :نوملسملا مهنأل نيملسللا

 . " اهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو «مهؤست ةنسح مكسسمت نإ $
 ىتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا حلاصملا  هبناج ىلإ  كانهف «دقحلا اذه نع رظنلا فرصب

 اجب الإ اهفرعن یتلا ایروآ یه حبصت مل ابروآ نإف . قالمعلا ظقيتسا اذإ اغلاب ارثأت رثأتت
 ! نيملسملا تاريخو نيملسملا ىضارأ نم هتبلس

 نأ نكي ناك اذامو ؟یمالسإلا ملاعلا ىف یرامعتسالا عسوتلا لبق ابرو تناک اذامف

 اميف اهلود عراصتت ءاهسفن لحخاد ىف ةروصحم تلظ اذإ ۔اهتوق تغلب امهم ۔نوكت
 ؟ جراخلا ىلإ اهتاعارصب هجتت نأ لبق عراصتت ٽناک امک اھنیب

 تاورث نم اهيلع قفدت ا مدقتلا اذهو ةيهافرلا هذهو ةوقلا هذهب ابروأ تحبصأ اغنإ
 ء قالمعلا ظقيتسا اذإ ادغ ثدحي اذامف « ىمالسإلا ملاعلل ىبيلصلا لالتحالا ةجيتن
 !؟ةبولسملا هتماركو ةبوهنملا هتاريح درتساو

 . ۱۲١[ ]نارمع لآ ةر وس (۳) . ملسملا ىبرعلا بعشلا دصقي (۲) . 1٤١[ ]ةرقبلا ةروس (1)
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 ! لاح ا ةعيبطب ابروأل اريخ نوكي نل

 ! لح لاب لبماك دروللا مدقتي انهو
 لهأل ةودعو انل ةقيدص نوكت ةليخد ةلود داجيإب «بعشلا اذه لاصتا عطقن نأ دبال

 ! ضوهنلا دارأ املك قالمعلا زخت ةكوشلاك نوكتو « ةفطنملا

 ىبيلصلا طيطختلا وه كلذو . .م ۱۹٤۸ ماع تماق ىتلا ةيدوهيلا ةلودلا ىه كلتو
 ! خيراتلا كلذ لبق نكي مل نإ « لقألا ىلع م۷١۱۹ ماع ذنم اهئاشنإلل

 امك «كرتشم دحاو فده ىف ةيملاعلا ةينويهصلاو ةيملاعلا ةيبيلصلا تقلا كلذل
 رمألا بتتسيل ةملسملا ةعامجلا هذه ةدابإ نم دبال هنأ : كرتشم دحاو رارق ىف تقلا
 ! تقولا تاذ ىف ةيبيلصللو ةيدوهيلا ةلودلل

 . . ىركفلا وزخلاو « ىقلخلا داسفإلا طح . . ءىطبلا طخلا لمتحبي رمألا دعي مل

 تماق ‹نامزلا نم نرق فصنو نرق ةدل بئاد لمع دعبو « هلك اذه طسو ىفف

 ىف ةيثادفلا برحلا اهنع تفشك ىتلا ةريطخلا ةروصلا هذه ىلع ةيمالسإللا ةرحصلا

 ! ؟ یب اذامف . . نیطسلف

 تالاقملاو بتكلا رمتستلف . .فقوتتال لمعلا ىف اهلك تاودألا رمتستلف

 فحصلا تسل . ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا مجاهت ىتلا تاساردلاو ثاحبألاو

 ىف تاجربتملا تايتفلا رمتستلو . . ةيراعلا ىطاوشلاو ةيراعلا مالفألاو ةيراعلا
 فعاضتلو .. روجفلا رودو وهللا رودو تاناحلاو صقارملا رمتستلو : . قيرطلا

 . بوهرملا رطخلا فقول مساح لمع نم دبال نكلو . .اهلمع
 لودلا ءارفس عمتجا نأ دعب ‹« ديرشتو بيذعتو لاقتعا نم . . ثادحألا تلاوتو

 ىلإ اراذنإ اولسرأو < ةيليعامسإلاب «دياف » ةنيدم ىف ةيناطيربلا تاوقلا داوق عم ةيبنجألا

 تغلبو . . اهطاشن فقوو نيملسملا ناوحخإللا ةعامج لح ةرورضب ةيرصملا ةموكحلا

 . ۱۹٤٩ ماع دیهشلا ماملا لتقمب اهتمق ثادحألا
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 ۔٠!!ةيمالسإ ١ ديأب-ديهشلا مامإلا لتقم تربد ىتلا ةينويهصلاو ةيبيلصلا نظ ناك

 الف « مالسإإلا ءادعأ اهنم حيريو « دبألا ىلإو ةدحاو ةرم اهلك ةيضقلا لحيس هلتق نأ

 ! رومألا كلتب مهباصعأو مهلاب نولغشي نودوعي
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 ! نيلفاغ هتاذ تقولا ىف ارناك نإو « نظلا كلذ ىف نيروذعم اوناكو

 ءاهأشنآ ىتلا ةعامجلا ىلع ىضقيس انبلا نسح لتقم نأ مهنظ ىف نيروذعم اوناك
 اهدهعتمو ءاهئشنم وه ناك . . رمألا ةقيقح ىف ءىش لك ةعامحلا كلتل ةبسنلاب ناك دقف
 ۔ارنظف . ةعفادلا اهحورو ‹ ضبانلا اهبلقو «ركفملا اهلقع وه ناك « ةياعرلاو هيج-وتلاب

 نم ةكرحلا تومتف « ىقيقحلا كرحملا ىلع اوضق دقف هيلع اوضق نإ مهنآ -رذعلا مهلو
 . . ىهتنتو اهتاذ ءاقلت

 !توق ال مدلا اهل مدقي ىتلا ةوعدلا نأ : ةلئاه ةينابر ةنس نع نيلفاغ !وناك مهنكلو

 ءايحإل هللا نم ردقب-نورخسملا مه مهسفنأ مه مهنأ : لئاه رمأ نع نيلفاغ اوناكو

 ! ءامدلا نم اهيف نوكفسي ام ةرثكب « ةوعدلا هذه

 4% ة۴

 ىتح « ىداهلا دبع ميهاربإ ةموكح هتلوت ىذلا باهرإلاو تبكلا نم ناماصع رم
 ءارجإب حمسو « تايرحلا تقلطأ نيح ء۰٩۱۹ ماع رصم یف ةيسايسلا لاوحألا تريغت

 . ةيداع فورظ لظ ىف ةديدج تاباختتنا

 . .ةأجاغملا تعقو انهو

 ! تالاجللا عیمج یف مالس لا وحن لئاه عافدنا ثدح دقف

 ىف نيملسملا ناوخإلا دي ىف اهلماكب عقت بالطلا داحتا تاباختنا تناك ةعماجلا ىف

 ىلإ «مالسإللا» برستو . لقألا ىلع مهيديأ ىف اهتيبلاغ عقت وأ « تايلكلا ضعب
 ىلإ برست هنأ هلك كلذ نم رطحأو . . لامعلاو نيماحملاو نيسدنهملاو ءابطألا تاباقن

 ! ءاوسلا ىلع اهريغ ىف وأ مهتالاجم ىف ةوعدلا رشنل نولمعيو « ةيمالسإلا «ةكرحلا»

 هنأو « ةيضاقلا ىه نكت مل ىلوألا ةبرضلا نأ ةيبيلصلاو ةينويهصلا تنيبت ذئدنع

 .ناطيشلا ريدقت ىف ةيضاقلا ىه نوكت «دشأو ىلوألا نم فنعأ ةديدج ةبرض نم دبال
 ءاهلك ةقطنملا ةطيرحخ تريغ « ءانثألا كلت ىف تعقو دق تناك ةيملاع اثادحأ نكلو

 . فادهألا نم ائيش ريغت مل نإو

 تمطح نأ دعب «!رحلا ملاعلا ةميعز » اهفصوب دوجولا ىلإ تزرب دق اكيرمآ تناك
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 وأ كلذ بحاصو . . ةيناثلا ةجردلا نم لود ىلإ امهتلوحو ءاسنرفو ایناطیرپ برحل ا
 وه لوألا .اهيف ثادحألا ريسو ةيمالسإإلا ةقطنملل ةبسنلاب نامهم نارمأ هيلع بترت
 رحللا ملاعلاف ! اهيلإ « رحلا ملاعلا » ةماعز لاقتنا عم اكيرمأ ىلإ ةيبيلصلا ةماعز لاقتنا
 ىوقألا ةلودلا دي ىف امئاد عقت ةيبيلصلا ةماعزو . رمألا ةقيقح ىف ةيبيلصلا وه ۔موعزما

 هلك ىبيلصلا ملاعلا نإف ! عقاولا رمألا مكحب ةماعزلا اهيلإ تلقتنا اكيرمآ ىه تراص
 ! هيف ةلود ىوقأ ىلإ عقاولا رمألا مكحب - برحل ا ةدايق مسي هنكلو « مالسإلا براحي
 مهف مالسإللا ةبراحم ىف امأ ءاهلك رومألا ىف نوعراصتيو « مهنيب اميف نوسفانتي مهو
 !اضعب هضعب دشپ لفاکتم نواعتم دناستم دحاو فص

 !اكيرمأ ىلإ ايناطيرب نم اهزاكترا ةطقن تلقن ةيملاعلا ةيدوهيلا نأ ىناثلا رمألاو
 نم لمعت ىهف ! الك .اهعم نواعتلا وأ ايناطيرب ىف لمعلا تكرت اهنآ اذه ینعم سیلو
 نمو ايقيرفآ بونج نمو اينالآ نمو اسنرف نمو ايناطيرب نم . .اهدوجو طقن عيمج
 نامض نوكيل « ىوقألا ةلودلا ىف ةيسيئرلا اهزاكترا ةطقن لعجت اهنكلو ءايسور
 ىلع ءاضقلل ربكألا نواعتلا راص انه نمو ! ربكأ-«اهرورش ١ نامض وأ «اهحلاصم)
 اهنيب لبق نم امثاق ناك نأ دعب اكيرمأ نيبو ةيملاعلا ةيدوهيلا نيب امئاق ةيمالسإإلا ةكرحلا
 . ايناطيرب نیٻو

 تاططخمل ةبسنلاب الو « ةيمالسإلا ةوحصلل ةبسنلاب ال « ثادحألل خرؤن انه انسلو

 . . نوصصختم باتک هلو ‹ رخآ لاجم هل اذه نإف ءاهيلع ءاضقلل ءادعألا

 . ةيسيثر ةيخيرات رهاوظل ةضيرع اطوطحخ مسرن هلك ثحبلا رادم ىلع نحن اإ

 زربأ لشمت ةضيرع اطوطخ انزربأ انكلو « ىلوألا ةعامجلل خرؤن ملاننآ امكف

 هيف ةيسيئرلا طوطغل-ا مهآ انزربأ امنإو ٠ ىخيراتلا فارحنالا طخ خرؤن ملو ءاهتامس
 ‹ ةيخيرات ةرهاظك اهلوانتن اغنإ ‹ ةيمالسإلا ةوحصلا ثادحأل خرؤن ال نحن كلذكف . .
 . اهنأش ىف ةزرابلا طوطخلا مهأ ىلإ -ثحببلا ةعيبط حمست ام ردقب ۔ ريشنف
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 ةكرحلل-ةمساح ةيناث ةبرض هيجوت نم دبال هنأ ةينويهصلا ةيبيلصلا تررق
 ۔اكيرمأ عم ةينويهصلا تنواعت مث نمو . . ريخألا ءاضقلا اهيلع ىضقت ةيمالسإلا

 تريتحخا ىتلا ةادألا تناكو ‹ ةبرضلا كلت هيجوتل -ديدحلا عضولا تايضتقم بسح
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 قطنم بسح ۔ (ايعيبط ) اعامتجا ةينويهصلاو ةيبيلصلا هيف عمتجت ىذلا ناكملا نإ

 - عقاولا رمألا مكحب ةيبياص ىهف ! ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا وه ۔ةرصاعملا ثادحألا

 ذوفنلل اهلك ةيكيرمألا ةسايسلاو ةيكيرمألا ةلودلا عوضحخ مكحب ةينويهص ىهو
 ةقطنملا ىف ثادحألا ةرادإ ىف اكيرمأل ىسيئرلا رودلا كردن انه نمو .ىدوهيلا

 . دحاو نآ ىف ًاعم ةينويهصلاو ةيبيلصلا باسحل « ةيمالسإلا

 ةياهن ىف انفلسأ امك -ىهف مالسإإلا برحل ةادأ ةيركسعلا تابالقنالا رايتحا امأ

 ةبرجت ىف ةلثمتملا «ةينويهصلا ةيبيلصلل ةقباسلا ةربخلا ىلع ةيئبم - قباسلا لصفلا

 اهتزوح ىف (انيمث ازنك» اهربتعتو « اريبك ازازتعا ةيبيلصلا اهب زتعت ةبربت ىهو «كروتاتأ
 تناك ذإو . نيملسملا حيبذتو مالسإلا ىلع ءاضقلا فده . . ميظعلا فدهلا اذه لثل

 نود-اكيرمأ تررق دقف « اهتمهم ءادأ ىف ةحجان - مهتاباسح ىف - ربتعت ةبرجتلا هذه

 . كروتاتأ دي ىلع لبق نم هيف تمدختسا ىذلا فدهلا تاذل اهمدختست نأ ددرت

 ىف اهزيكرت ىلإ نولايمو « ةطلسلل نوبحم - ىسفنلا مهنيوكت ةعيبطب  نريركسعلا نإ
 نونج : نيتيسيئر نيتلصحخ ىلع لمتشي لجر ىركسعلا بالقنالل ريتحا اذإف « مهيديأ
 رصانع لك ةبولطملا ةيلمعلل ع دقف « مالسإلا ضخب بناج ىلإ « بلقلا ةوسقو ةمظعلا
 ‹ بولطملا فنعلا لكب ةبولطملا ةدابإلا ةيلمعب نونجملا ىركسعلا موقي فوسو «حاجنلا

 . . لابلا ىلع-رطخت ال وأ _رطخت ىتلا لئاسولا ىسقأبو

 رصانعلا لك ىلعاهلامتشال « كروتاتأ دي ىلع ىلوألا ةبرجتلا تحج دقو

 نأ دعب «مالسإلا ضغبو بلقلا ةوسقو ةمظعلا نونجو «ةطلسلا بح نم «ةبولطملا
 هشطبا مامأ تبحسنا نيح « ةفئازلا «تالوطبلا » نم ةمزاللا «تانييزتلا » اهيلإ تفيضأ

 نم ةرصتنم تجرح ىتلا ىهو « لوضانألا لتحت تناك ىتلا ءافلحلا تاوق «!رهاقلا

 هبقل نوكي نأ نم الدب «كروتاتأ ىزاغلا » همسا حبصأف !! لبق نم ةيملاعلا برحلا
 . «حافسلا كروتاتأ » ىقيقحلا

 ىناثلا لقثلا زكرم «رصم ىف ةيمالسإلا ةكرحلل ةيضاق ةبرض هيجوت داري مويلاو
 ةيبيلصلا ريبدت لك دعب ىقيقح لقث زكرم لث لازيام هنأ تبث نأ دعب « ىمالسإلا ملاعلل
 ايروس ىف . . ةطيحملا ةيبرعلا دالبلا ىلإ هنم ةيمالسإلا ةوعدلا دتمت ذإ « هيف ةينويهصلا
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 ريغب كرت اذإ كلذ نم دعبأ ىلإ هنم دعت نأ نكيو . . نادوسلاو قارعلاو ندرألاو
 . . .ريمدت )1( :

 اهتبرجت ديصر بسحب ةيركسحلا تابالقنالا ىلإ ةينويهصلا ةيبيلصلا أجلتلف نذإ
 نم ۲٤۸ ص ) «مویلا یبرعلا ملاعلا » باتک یف !رجرب ورم ۱ راشآامک « ةقباسلا
 . ۱۹٩٤( ةنس ةيناثلا ةعبطلا ‹ ىزيلجن إلا لصألا

 ىثلا قئاثولا نآلا ىتح انيديأ ىف سيلف « ةمهملا هذهل تاذلاب رصانلا دبع رايتحا امأ
 ةبولطملا لاصخلا دوج و فاشتكاو « هيلع فرعتلاو « هب دوهیلا لاصتا لوأ ناک یتم نیت
 نلعم ىمسر لاصتا لوأ امنإ . " مالسإلا ضغبو بلقلا ةوسقو ةمظعلا نونج : هيف
 ءاقللا متذإ «م ۱۹٤۹ ماع نیطسلفب اج ولافلا راصح ءائثآ یف مت یذلا وه دوهیلا نيبو هنيب
 ٠ كلذ دعب تاعامتجالا تددعت مث ةلماك ةعاس ةدمل «نولأ لاجيإ » نيبو هنيب لوألا

 بتاك »نأ امك . . تابثإ ىلإ ةجاح ىف دعي مل ثيحب تاءاقللا هذه رمأ رهتشا دقو

 (ةحارصب » هل لاقم ىف احيرص ارارقإ هب رقأ لكيه نينسح دمحم « برقملا ! ةروشلا
 . هسفن رصانلا دبع لامج ىلإ ابوسنم

 ماع ىلإ ۱۹٩۰ ماع نم ‹« بیترتلاو ریضحتلا ىف نيلماك نيماع رمألا قرغتساو

 قرطلاب رطخلا نودافتي مهلحل ايرذج ارييغت رصم ىف مهتسايس اوريغف « تاونسب كلذ لبق رطحلا اذه ىلإ زيلج الا ظقيت )١(
 «ىمالسإلاو ىبرعلا نيملاعلا نع امامت رصم لزع وه لوألا مهطيطخت ناك دقف . لوعفملا ةديكألا ةئيطبلا «ةيملسلا
 ىقلخلا داسفلاو للحتلا رشن عم « ىضاملا لصفلا ىف هنايب قبس امك ةينوعرفلا ةعزنلاب ةسبلخملا ةينطولا ةرعنلا ةراثإو
 نم اهدادعماو « نيملسملا ناوحلإلا ةك رح روهظ دعب نكلو . . ةداحلا تامامتهالا لتقيو ىنيدلا نادجولا تيب ىذلا

 ٠ةبورحلا مأ  رصم لحجو « ةرهاقلا ىف (ةيبرعلا ةعماجلا » ءاشنإ ىلإ ايناطيرب ثعس « ةرواجعملا ةيبرعلا دالبلا ىلإ رصم
 ةيارلا نم الدب اهتحت !اوعمحتيف سانلل لياخت ةبورعلا ةيار لعل | هيف «تاقيقشلا ىرہك»و «ىبرعلا ملاعلا ةميعز»و
 اهريغ الو ةبورعلا ىوعد حلفت مل نيح هنايب قبس امك ۔فنعلا ىلإ كلذ دعب اوج زيلجمإلا نكلو . ةبومهرملا ةيمالسرلا
 | ىمالسإلا دملا فقو ىف لئاسولا نم

 . تقولا كلذ ىف دوهبلا ةراح ديرب بتحكم ليكو هوبأ ناك ذإ« ةرهاقلاب دوهيلا ةراح ىف هتلوفط رصانلا دجع ىضق (۲)

 كاونعب « ىحارزم سيروم ١ ىدوهيلا بتاكلا فيلأت نم باتكل اصيخلت ۔ تاقلح ةلمج ىلع  (ةلجملا » ةلجم ترشنو

 مادم ىعدت ةيدوهي ةديس نأ ٠۹۸١( /۸ /۲۸ خيراتب ۲۹۰ ددعلا ) اهنم ةعباسلا ةقلحلا ىف ءاج « رصم ىف دوهیلا فلم

 مادعإلاب رصم ىف دوهيلا نم نينثا ىلع رداصلا مكحلا فيفختل رصانلا دبع ىدل تطسوت ليومش جرف بوقعي
 ةمأ ةافو دعب هتلوفط ىف هتعر ىتلا ىه اهنأل «لضفلاب اهل نيدي ناك رصانلا دبع نأل «ةيسوساج ةيضق ى امهماهتال

 ىذلا ءاقللا لبق هلاصحخ ىلع مهفرعثو هب دوهيلا لاصتا نع اينيقي ايش فرعن ال انكلو . . اهثانبأ دحأك هلماعت ثناكو «

 . م٩٤۹٠ ةنس اج ولافلا راصح ءاثثأ یف نولآ لاجیإ نیبو هنیب اج ولافلا یف مت

yo 



 لامج ماقو « دعب اميف ةروشلا » تيمس ىتلا  «ةكرابملا ةكرحلا » تماق نيحح ۲ «٠

 عشبأ نم نيتحبذم نيملسملل ماقأف «لمكألا هجولا ىلع بولطملا رودلاب رصانلا دبع
 .م ۱۹۰٦٩-۱۹۹٩۹ ماع ةیناثلاو ۰۵٥۰۱۹۰۔۰۱۹۰ ٤ ماع یلوألا ‹ خیراتلا حباذم

 ل ډم ډم

 ءادعألا تاططخمل الو « ةيمالسإلا ةوحصلا ثادحأل خرؤنانسل . . ىرحخأ ةرم
 . .تاهاجقالا مه زربت ىتلا ةضيرحلا طوطغللا ىلإ طقف ريشن امنإ . اهيلع ءاضقلل

 نم رثكأ لاقتعا اهرثأ ىلع متو ‹ ةيردنكسالا ةيحرسم تلعتفا ٠۹١١ ربوتكأ ۲٢ یف

 نم هريغو ىبرحلا نجسلا ىف مهحويشو نيملسملا ناوحخإلا بابش نم افلأ نيرشع
 ءهفصو نع تاملكلا لك زجعت ام ىشحولا بيذعتلا ناولأ نم مهيلع عقوو « نوجسلا

 بيذعتلا تاودأ تناكو . “ !ريبعتلا ىف هتعاربو «فصولا ىف ملكتملا ةقد نكت امهم

 لوأ ىف) روصملا ةلجم ىف ةكرحلل ىرهاظلا سيئرلا بيجن دمحم حرص دقو . ىلوألا اهمايأ ىف ىمست تناك اده (۱)

 ةكرحلا مايق لبق كلذ ناكو «رصم ىف ىكيرمألا ريفسلا وه ناك ةكرلا ربخب ملع نم لوأ نأ (ةكرحلا دعب ردص ددع

 !رصانلا دبع لامج ىقيقحلا سيئرلا اهملعيف ةقيقحل ا امأ . . راعتسملا سيئرلل افوشكم ناك ىذلا ردقلا وهاذهو !!رهشأ ةتسب

 نارلأ نم ىبرحلا نجسلا ىف یرجپ ناک اغ ءیش روصت یلع ۔دیعب نم ولو هنیعیامرادحاو اجذوغ ئراقلل رکذآ (۲)

 دق تعلط فسوب دیهشلا ناکو . رهش نم برقی اب ثداحلا دعب ء٤۱۹۰ ماع نم رہمفون یف یلاقتعا ناک . بیذعتلا

 هناكم ةفرعم نم اولكمت ىتح عيباسأ ةئالث نم رثكأ هلع نوشحبي اولظ نأ دعب «ةعاس نيعبرأو نامشب ىلبق لقشعا

 باب نم هيلع انقلطأ ا نيلقتعملا نم جوف لك لبقتسي نأ ىلع یبرحلا نجسلا یف یرج دق ۲فرعلا » ناکو .هولقتعاف

 ثيح ١ بتاكلا ١ ىلإ نجسلا باب نم قيرطلا ىلع لقتعملا ةينابز نم قيرف رثانتي ناكف !٤لابقتسالا لفح ١ ةيرخسلا
 «هلايقتسا » ىف هبيصلب ةينابزلا نم دحاو لك ماق نيلقتعملا نم دحاو مهب رم املكو «نجسلا قاروأ ىف ءامسألا لجست

 ىديدحلا ءاذحلا بعكب ةلكر وأ « هردص ىف ةمكل وأ ءههجو ىلع ةيوق ةعفص وأ ءاصع هبرض وأ « طوس هبرضب امإ
 نم ءزجك «ةظحل لوأ نم لحاد لك بلق ىف بعرلا ثہل ادوصقم كلذ ناكو . . زرت الٻ همسج نم ناکم یآ یف

 نن دحاو لك بيصنك لاہقتسالا لفح نم ىبيصن ناكو . نيملسملا عم ةلودلا اهسرامت ىتلا ةماعلا باهرإإلا ةطح

 ناك اب دعب اميف ةوحإلا ىنركذ ىثح هلك كلذ نع تلهذ ىنكلو . ةظحللا سفن ىف نجسلا ىعم لحد ىذلا قيرفلا

 ىلإ ىلخادلا نجسلا باب نم اذوحأم «تعلط فسوي ديهشلا تيأر نيح الماك ال وهذ هنع تلهذ ۔ یحم ةينابزلارمأ نم

 ! قيقحتلل بتاكلا

 هتأرجو هتديقع خوسر بناج ىلإ ةيدسجلا هتوقب افورعم ناكو «ءانبلا نيتم «رسألا ديدش « مسجلا ىوق فسوي ناک

 تناك !ىنلهذآ هرظنم نکلو . .تفلسأ امك ةعاس نوعبرأو نامث الإ مهیدیأ یف هيلع یضم دف نکی ملو «قحلا یف

 هيعارذ ىطغت امك « هيمدق لفسأ ىلإ هيلجر ىلعأ نم دتترمحألا «موركوركر ماو مدلا اهنم حشري ىتلا ةطبرألا
 یتبرض یقلتی ناک ةوطح لك ىفو « هفلخ نم رحّآلاو همامأ نم هدوقيامهدحأ « ةينابزلا نم نانثا هعم ناكو .امهلوطب
 ةسمحل نع ةرم لك ىف هتوطح دیزت ال كلذ عمو ‹فلخلا نم ىرحألاو مامأ نم امهادحإ « نيتيمادلا هيقاس ىلع طوس

 تراوشملا اذه ىف طايسلا تام هسفن ىلع رفول دحاو رتيميتنسب كلذ نم عسوأ اهلعجي نأ كلي ناك ولو ! تارتميتنس

۳Y 



 - رهشأ ةسمخب ثداحلا لبق ىأ ٤ ٠١١ وینو نم ءادتہا یبرحلا نجسلا ىف تمیقأ دق
 ناك نيذلا۔ «ىزانلا » نم ءاربحخ ةطساوب اهمادختسا ىلع نوبردي ةينابزلا لحأو
 اصيصحخ اورج ؤتسا  ةينالألا لاقتعالا تاركسعم ىف بيذعتلا لامعأل رلته مهمدختسب
 . ! خيراتلا كلذ نم رمألا اذهل

 ةيحرسم ريغ رخآ رمأب ةلصلا قيثو ٤ ۱۹١ ماع ىف نيملسملا ناوخٍوال ثدح ام ناك
 ! ةيردنكسإللا

 لفح» ىف ايصخش ىلباصأ امع تلهذ كلذل ! ديدج نم هبيذعت داعي ثيح «بتاكملا ىلإ نجسلا باب نم بيئكلا=
 تنک ام لک ںکلو . . بیذعتلا ناولأ نم كانه ىرجي امع اريثک تعمس دق ۔یلوحد لبق ۔تئک دقو . .٤لابقتسالا

 . .بيهرلا دهشملا كلذ ىف ىليعب اهتيأر ىتح « بيذعتلا نع ةيقرقح ةروص ىدنع ىشلي مل هتعمس
 ىف تبثم وهو ) ۱۹۹۵ ماع یناٹلا لاقتعالا یف یپرحلا نجسلا یف یعم یرجآ یدلا قیقحعلا ءانثأ ققحملا ىل لاق (۱)

 ! كلذ لقأ مل : تلق 1 ةيحرسم ناك ةيردنكسإللا ثداح نإ سانلا نم ةعومجم مامأ تلق دقل : (قيقحتلا تافلم

 ادعم ناك دقف العتفم اثداح ناك مأ ايقيقح ةيردنكسالا ثداح ناك ءاوس هنإ مهل تلق : تلق 1؟ نذإ تلق اذامف : لاق
 نسح » یعدی قیدص یل ناک دقل : تلق ؟ كلذ ىلع كليلد امو : اركنتسم لاق | لعفلاٻ مهل ثدح ام لك ناوحوال

 تناكو «رصانلا دبع لامج نم ةريبك ةقت عضوم ناكو « ةيبرحلا نوجسلا ريدم رونآ دمحأ طباضلا ليدع وهو «ديسلا
 لمعي ناكو ) هىتكم ىف ٤ ۱۹٩ ویلوی رخاوأ یف ءاسم تاڈ هترزف ۰۱۹٥۲ ماع ةقيثو ةقادص هنيبو ینیب تماق دق

 حاتفملاب هبتكم باب قلغأو . مهم رمأ ىف كديرأ امنإ !لاعت : لاقو ةعرسب امهرمأ ىهنأ نينوبز هدنع تدجوف (ايماحم

 مادصلا فقون نأ ديرن . . ةيمهألا نم ةياغ ىلع رمأ ىف كديرأ : لاقو ! جراغللا نم هحتف نكي ال هنأ عم لحلادلا نم
 ةدهاعملا دقن نع اوفكيلف : لاق ؟ فقوي فيكف « لعفلاب عقو دق مادصلا نإ : تلق ! لكش ىأب ةموكحلاو ناوخإلا نيب

 (تاضارتعا ةلمج اهيلع ناوخوال ناكو « ماعلا كلذ ىف زيلجنإلا نيبو ةموكحلا نيب تيرجأ ىلا ةدهاعملا دصقي )

 ! ةينيد ةعامج مهسفنأ اونلعيو ةسايسلا نم اوبحسنيلف : لاق 1؟ لمعلا امف « لعفلاب اهيف مهيأر اونلعأ دقل : تلق

 ساسأ ىلع اوماق دقل ؟ هيلع اوماق ىذلا ساسألا هتاذ تقولا ىف نورمديو ‹ كلذ نولعفي مهصاخشأ ةيامحللأ : تلق

 مهئدابم نم مهل ىقي اذامف ةسايسلا نم مويلا اوبحسنا اذإف « هلم ءزج ةسايسلاو « لماشلا هانعمب مالسإلا ةسرامم

 اذام : ارسفتسم تلق 1 مهل ثدحيس اذام ىردت ال كبإف . . ةمزألا رمت ىتح طقف اتقؤم : لاق ؟ هيلع نوزكتري
 مهطسو ىف شيعأ انأ : لاقف ؟ مهل ثدحيس ىللا ام : لاؤسلا هيلع ترركف ةباجإلا ىف ددرتف ؟ مهل ثدحيس

 اذك نولحخأيو « مهنومدعيف ةعامحلا ىف نيزرابلا صاخشألاو دشرملا نوذحأي نيح . . ىنعي . ثدحيس اذام ملعأو

 لاق !اذهب ةوعدلا ىهتنت ال : تلق !!تهتنا دق ةوعدلا نوكت . . ىداهلا دبع ميهاربإ ةقيرط ىلع مهنوىدعيف باش فلأ
 ةنس ةئام كمامأ نكلو ! كنم رثكأ مالكلا اله ظفحأ انآ ! تاوعدلا ىكذي داهطضالا نإ ىل لوقتس نظأ : ادتحم

 تاثم ذخأي ءيشل هيف لاجم الو ةعرسب ثادحألا هيف عباتت رصع اذه نإ : تلق | ديدج نم ةوعدلا دوعت ىتح ىرحأ

 ىأب ةموكحلا عم مادصلا فقو هس بلطتو ديس كيحأب ىقتلت : لاق !؟ لعفأ نأ انأ ىعسو ىف اذامف كلذ عمو | نيئسلا

 . تالاقتعالا تناک یتح یحأب قتل ملو . . لعفأ ! معن : هل تلق ! لکش

 لاق مث « لوقيام دجي ال ةقيقد فصن نم برقي ام لظو !هءافحخإ عطتسي مل اديدش اكابترا كبتراف ققحملل كلذ تلق

 ناوحإلا ناك دقل ! معن : لاق | ربوتكأ ۲۹ یف عقو دقل ! ال : تلق 1۴ عقو دق ثداحلا نكي ملآ ویلوی یف : امشعلتم

 هتركذ ا رقأف « هانلاأسو ديسلا نسح انيعدتسا دقل : لاقو « ققحملا ىنلط نيعوبسأ دعبو ! نوبغاشي اوءدب دق ذئموي
 !قيقحتلا ىف
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 قرشلا» ىف رواهنزيأ سيئرلل صاخلا بودنملا «نوتسنوج » ريرقتب ةلصلا قيثو ناك
 لحلا نع رواهنزيأ سيئرلل ريرقت ميدقتو « ةينيطسلفلا ةيضقلا ثحبب فلكملا «طسوألا

 . ةيضقلل لثمألا

 : ةيسيئر طاقن ثالث ىلع اينبم الصفم اريرقت مدق مث ‹ دوهيلاو

 ٠١./ : ةيلاتلا ةبسنلاب دوهيلاو برعلا نيب ندرألا رهن هايم ميسقت ىه : ىلوألا ةطقنلا

 /.١٤و . نيدلبلا نم لك ىف ىرجت رهنلا عبانم نأ رابتعاب نانبلو ايروس نم لكل ابيرقت
 ءارحص حالصتسال ردقلا اذه ذحأتف ليئارسإ امأف . ليئارسإو ندرألا نم لكل ابيرقت
 ردقلا اذه ذحخأتف ندرألاامأو . ددجلا دوهيلا نيرجاهملا نم نبيالم ةثالث ءاويإل «بقنلا
 . 'برعلا نيئجاللا نيط وتل (ةيبرغلا ةفضلا ىف ) خود نييالم ةثالث حالصتسال

 ةيبرعلا دالبلاو ليئارسإ نيب ةحصضاو دودح دوجو مدعل ارظن هنأ ىه : ةيناثلا ةطقنلا
 ىف لازام هنأ نظي وهو ةيليئارسإلا ضرألا ىبرعلا لخدي ام اريثك هنإف . " اهب ةطيحعملا
 ضرألا ىف لازام هنأ نظي وهو ةيبرعلا ضرألا ىليئارسإلا لحدي وأ «ةيبرعلا ضرألا
 ديدحت نسحيف « ةقطنملا نمأ ىلإ ءىيست ةيبرح تاكابتشا كلذ نع اشنتف « ةيليئارسإلا

 كرتت نأ ىلع . “دعب اميف ايئاهن ددحت  ةيبرعلا دالبلاو ليئارسإ نيب ةتقؤم ولو دودح
 . ليئارسإو ةيبرعلا دالبلا نيب رتم اتئام اهضرع مارح ةقش

 < دوهيلاو برعلا نيب اهيلع فلتخم ىرحخأ رومأ تيقب اذإ هنأ ىه : ةنلافلا ةطقنلا
 . “© تافالخلا هذه لحل ةريدتسم ةدئام ىلع دوهيلاو برعلا سلجيف

 ريغ وأ ةفلغم ةمدخو برعلاب فاحجإ نم هيف ام الو « ريرقتلا اذه نآلا انينعي الو
 ةوطح الإ هتقيقح ىف ناك امو « خيراتلا ةمذ ىف هلك اذه حبصأ دقف . . دوهيلل ةفلخم

 -دوهيلا عاطتسا ىتح ؟ىملاعلا ماعلا ىأرلا » لغشت تقولا كلذ ىف تئاك ىتلا «نيثجاللا » ةلكشم ىهتنت كلذبو ()

 !1 نيثجال ىلإ اعيمج برعلا اولوح نيح « نيثجاللا ةلكشم « ىم اعلا ماعلا ىأرلا » اوسني نأ مهلئاسوب

 فرتعم دودح كانه نكت ملف «ةموعزملا ليئارسإ » اهيمستو « ليئارسإب فرتعت ال تقولا كلذ ىف ةيبرعلا دالبلا تناك (۲)
 !اھہ

 اهءاطعإ طقف ديري اغإ !ليئارسإ اهب ديقتت ال ىكل نيحلا كلذ ىف ةيئاهن دودح ديدحت مدع ىف نوتسنوج ةبغر ظحال (۳)
 !دودحلا ىطختت نأ كلذ دعب اهيلع سأب الو « دوجولا ةيعرش

 )٤( حلصللأديهمت كلذو |
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 ىف ءاج ام لك مويلا ليئارسإ تزواجت دقو . . تءاش ام اهدعب ليئارسإ عسوتت ةيلحرم

 هايم نم ةحملا ىف نينامث ىلعو «اهلمكأب ةيبرغلا ةفضلا ىلع تلوتساف «ريرقتلا كلذ
 تلوح نم تلوحو « تدرط نم تدرطو « تحبذ نم نيملسملا نم تحبذو « رهنلا

 . . نيئجأل ىلإ

 ىف ناك ىذلا « هريرقت «نوتسنوج ) اهب متخ ىتلا ةيماتخلا ةلمحل ا وه انينعي ىذلا اغإ

 تناك ىذلا اهعضو ىلع ليئارسإ تيبثت اکیرمأ اهب دیرت یتلا ةقیرطلا وه تقولا كلذ
 ةوطخك اهيلإ نرجاتحي دوهيلا ناك ىتلاو « اهدوجول ةمزاللا ةيعرشلا اهءاطعإو « هيلع

 قفتم وهامو « لبق نم ططخم وه ام قيقحت یف ةديدج تابثو اهدعب نوبثي ‹ ةيلحرم

 . لیئارسإو اکیرمأ نیب هيلع
 : وحنلا اذه ىلع ةيماتخلا ةلمحلا تناك

 غلبي « ةبصعتم ةحلسم ةيوق ةعامج ىهو « نيملسملا ناوخإلا ةعامج نأ امل اط « نكلو ١

 ءاهتوقب ةيفاب ةعامحجلا هذه نأ املاط .. ىرخألا ةيبرعلا دالبلاو رصم ىف نويلملا ىلاوح اهدادعت

 !! «طسوألا قرشلا ىف رومألا رقتست نلو « لحلا اذه ذيفنت نكي نلف

 نكه » یکل ةعامجلا هذه ىلع انل اوضقا : هانعم . . ديكأت لكب احضاو ىنعملا ناكو
 !!« طسوألا قرشلا ىف رومألا رقتست ىكلو « لحل ا اذه ذيفنت

 تيطعأو . . هيلع قفاوف « رواهنزيآ سيئرلا ىلإ ٤ ۱۹١ وینوی یف ریرقتلا عفرو
 ! ذيفنتلل رصانلا دبع لامحل ةراشإلا

 شيعي ناك ىذلا « ديسلا نسح ذاتسألا «بيطلا لجرلا عزف رسفي ىذلا وه اذهو
 !! نيملسملا ناوحخ إل اب داري اذام - مهنم عمسي امت ۔فرعیو « مهطسو یف
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 ! « لطبلا » حافسلا دي ىلع ةعشبلا ةحبذملا تمت

 . بيذعتلا ءانثآ ىف ةينابزلا دي ىلع وأ« ةقنشملا لبح ىلع لتق نم لتقو

 . . تاقح التم تاونس لتاق بعر یف دالبلا تشاعو

 . .ةعجر ريغ ىلإ تهتنا دق ةيمالسإإلا ةك رحل ا نأ ۔ارهاظ ۔سانلل ادو

 . .ريبدتلا نم متام ىلإ ءادعألا نأمطاو
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 : «مويلا ىبرعلا ملاعلا » هباتك ىف ۱۹٩۲ ماع یف رج ربورم بتک

 ىناملعلا هاجتالاو ىنيدلا هاجتالا نيب ) عارصلا اذه ددجتل ةروص دشأ تناكو »

"Suنيملسملا ناوخإللا نأ كلذ . . ٤ ۱۹١ ماع دعب رصسم ىف تثدح ىتلا ىه  
 مهثالمز ىلع اوبلقنا ةوق دادزت ('"ةينيداللا ) ةيناملعلا ةكرحلا نأ اوأر امل نيفرطتملا

 مكاحلا) ماظنلا ماق دقلو . ۱۹١١ ماع ةطلسلا ىلع اولوتسا نيذلا «حالسلا ىف نيقباسلا

 ةيمالسأإلا ةدحولا ىلإ مهتوعد عمقو « ةمحر الب نيملسملا ناوحخإلا عمقب (رصم ىف

 . “«ةينيداللا ةيموقلا ةوعدلا دض اهب نوفقي ىتلا

 . "ةيلاتلا ةحفصلا ىف لاق مث

 نکلو » ىمتح عارص وه ىنیداللا یموقلا هاتالاو ینیدلا هاجقالا نیب عارصلا نإ »

 ىموقلا هاجتالل نوكتس عارصلا كلذ ىف ةبلغلا نكلو «تقولا ضعب هيلجأت نكي

 . «ىنيداللا

 ایکرتو ایسور یف یعامتجالا ریغتلا نع الیوط امالک (۳۸۷ ۔١۳۸ ص ) بتک مث
 ةيناملعلا ىلإ اهاجتا ثدحأ دق رصاللا دبع لامج نأب ةياهنلا ىف هنم صلحخ رصمو

 ةأرملا ميلعتو ةعانصلا حيجشتو ء ميلعتلا جهانم رييخت قيرط نع رصم ىف (ةينيداللا)

 ! هيف ةعجر ال نكلو « ائيطب نوک دق « خلإ . . ةرسأالا تاقالع رييغتو
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 نم ةينويهصلا ةيبيلصلا رظتنيو «رصانلا دبع لامج رظتني ناك الئاه اردق نكلو
 . هتارو

 ناوحخأإإلا فوفص ىف ام ةكرح كانه نإ : هل لوقت هتارباخم تأدب ١۱۹٩٣۳ ةنس ىفف

 لصف عجار ) ةينيداللاب اهتمجرت حيحصلاو «ةئطاخ ةمجرت ىهو « ةيناملعلاب ةداع Sعءان٣٣1 ةملك مجرتت )١(

 مهرعاشم لكو مهعقاو لكب اونوكي نأ امإ مالسإللا ىف سانلاف ( ؛ةرصاعم ةيركف بهاذم 3 باتك نم «ةيناملعلا»
 رعاشملا ضعبو لامعألا ضعب اهيف نوكت «ةيناملع » ةقطنم مالسإلا ىف دجوت الو .هجراحخ مهف الإو نيدلا لحاد

 لاق ىذلا «فرحملا ىسكلا نيدلا ىف كلذ ناك اغإ 1١ نيملسم كلذ عم اهباحصأ نوكيو « نيدلا ةرئاد جراح

 !وعبتت الو ةفاك ملسلا ىف اولخ-دا اونمآ نيذلا اهيأي ل : لوقي ىلاعت هللا نكلو ! هلل هلل امو رصيقل رصيقل ام دأ هتسواسق

 .مالسإلا ىف مكسفنأ ةفاكب اولخدا ى ۲٠۸[ : ةرقبلا ةروس ] (نوبم ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ-

 . ۱۹٦۱٤ ةنس كرويوين شر عطهإ 8م مخs ل1107 ةيناثلا ةعہطلا نم ٣١۹ ص (۲)

 . ۳۲۹ ص (۳)
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 تأدب اهنکلو طبضلاب اهمجح فرعي الو طبضلاب اهردصم فرعي ال ۰ نيملسل

 ! قبس ام لك نم فنعأ ةأجافم تناکو

 ! ؟ ثدحام لک دعب

 نييبيلصلا نم «نأشلا باحصأل » ةأجافم اهئدب ذم ةيمالسإلا ةوحصلا تناك دقل

 ! دوهيلاو
 ! نأشلا باحصأل ىرخأ ةأجافم لوألا ةكرحلا دئاق لتقم دعب اهادم عاستا ناكو

 بيذعتلا نم رصانلا دبع هلعف ىذلا لك دعب ةكرحلا فوفص ىف طاشنلا ةدوع تناكو
 ! دشأو فنعأ ةأجافم ٠ خيراتلا ىف هل ليثم ال ىذلا ىشحولا

 هتحبذم نم ريثكب فنعأ ۔«لطبلا » حافسلا دي ىلع-١٠۹٠ ةحبذم تناك كلذل

 . ٤ ۱۹٩ ةنس ةقباسلا

 9t و و

 دبع لامل خرؤن الو ‹ةيمالسإلا ةوحصلا ثادحأل خرؤن ال ادنإ لوقن ةثلاث ةرمو

 . .ةيمالسأإلا ةكرحلا ىلع ءاضقلل ةينويهصلا ةيبيلصلا تاططخملل الو ءرصاللا

 حورلا ةقارشإ نم هل بهوو هيلع هللا حتف 6 دحاو لجر بلق یف تدب دقل

 ةمظعلا هذه قيقحتل هب كرحتي امو مالسأإلا ةمظع هب رعشتسي ام هللاب ةلصلا ءافصو

 .ةايحلا عقاو ىف

 ىحورلا هقارشإ تقمع « ةيفوص ةعامج ىلإ هابص ذنم ىمتناف ءايفوص هتايح أدب

 . . هللاب هبلق تلصوو

 ةيفوصلا هلثمتت اغ ريشكب مظعأ مالسإلا نأ -هيلع هللا حتف اب -.كردأ هنكلو

 : . بسحف برلاو دبعلا نيب ةيحور ةلص سيلو ¢ لماك ةايح ماظن هنإ , .هسرامتو

 ىف ناوخإلاب » ةدودحم ةلص ىف « دباعلا اهيف قرغتسي ةيدرف ةدابع سيل

 ‹ تقولا تاذ ىف ةيعامجو ةيدرف ةدابع وه امنإ . . ةايحلا عقاو نع اديعب «"ةقيرطلا

 .ةراشرلا تقبس امك مالسأإلا ىلع ءاضقلل سلدنألا ىف شيتفتلا مكاحم هتعنص ام الإ (1)

 . ةيفوصلا ةقيرطلا ىف ءالمزلا ىأ (۲)
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 ىتلا ةملسملا ةلودلاو « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتي ىذلا ملسملا عمتجملا ةماقإ ىف لثمتت
 بيترت ىف هتماقإ ىلع لمعلا ىغبنيف مئاق ريغ مكحلا اذه ناك ذإو . . هللا ةعبرشب مكحت

 ةلودلاف ءملسملا عمتجملاف « ةملسملا ةرسألاف « ملسملادرفلا ءانب : لسلستم جردتم

 .ةملسملا

 : (بابشلا اهيأ » ناونعب هتلاسر ىف ديهشلا مامإللا لوقي

 امامت ملعن نحنف . تاوطخلا حضاو لحارملا ددحم نيملسملا ناوح إلا جاهنم نإ »

 . ةدارإللا هذه قيقحت ىلإ ةليسولا فرعنو دیرن اذام

 هلمع ىفو «هتفطاعو هقلخ ىفو «هتديقعو هريكفت ىف ملسملا لجرلا الو دیرن (۱)

 . ىدرفلا اننيوحت وه اذهف « هفرصتو

 یفو «هتفطاعو هقلخ یفو « هتدیقعو هریکفت یف ملسملا تیبلا كلذ دعب دیرنو (۲)

 انتيانع ةلوفطلاب ىنعنو « لجرلاب انتيانع ةأرملاب ىنعن اذهل نحنو « هفرصتو هلمع
 . ىرسألا اننيوكت وه اذهو « بابشلاب

 نأ ىلع لمعن اذهل نحنو « اضيأ هلك كلذ ىف ملسملا بعشلا كلذ دعب ديرنو (۳)
 انتركف رسيتت نأو ناکم لک یف انتوص عمسی ناو < تیب لک ىلإ انترعد لصت

 كلذ ىف ولأن ال« راصمألاو رضاوحلاو زكارملاو « ندملاو عوجنلاو ىرقلا ىف لغلغتتو

 . ةليسو كرتن الو ادهج

 هب لمحتو «دجسملا ىلإ بعشلا اذه دوقت ىتلا ةملسملا ةموكحلا كلذ دعب ديرو )٤(
 الب هللا لوسر باحصأب كلذ ىلع مهتلمح امك «دعب نم مالسإلا ىده ىلع سانلا

 ساس یلع زکتری ال یموکح ماظن یاب فرتعن ال اذھل نحنو . لبق نم رمعو رکب یہآ
 لاکشألا هذهب الو ةيسايسلا بازحألا هذهب فرتعنالو ءهنم دمتسي الو مالسإلا

 ءاهيلع لمعلاو اهب مكحلا ىلع مالسإإلا ءادعأو رفكلا لهأ انمغرأ ىتلا ةيديلقتلا
 ةيمالسأإلا ةموكحلا نيوكتو ءهرهاظم لكب یمالسإلا مكحلا ماظن ءايحإ ىلع لمعنسو

 . 7« ماظنلا اذه ساس ىلع

 احشف ةقيقحلا هذه ىلع هنيع تحف ىتلا ۔هحورو هبلق ىف ةقارشإإلا هذه تناك دقل

 < اتاوریب ءرشدلاو ةفاحصلاو ةعابطلل ةيمالسأإلا ةسسؤملا عبط ٠ انبلا نسح» ديهشلا ماملا لئاسر عومجم : حجار (1)

 . ۱۷۷ ص م۱۹۸۳ ۔ه ۱٤ ۰۲۳ ةغلاثلا ةعبطلا
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 ذم ةمئاقلا ثادحألل ةحيحصلا ةباجتسالا ىه هتاذ تقولا ىف تناكو « كشالو اينابر
 تناك . ةصاخ ةفصب رصم ىفو « هرسأب ىمالسإلا ملاعلا ىف نامزلا نم نرق نم رثكأ
 نيدلا لامجو <« ىواطهطلا عفار ةعافر هفقي نأ ىغبني ناك ىذلا حيحصلا فقوملا ىه
 ءازإ مهحاورأ تمزهنا نيذلا لكو . . لولغزدعسو « هدبعدمحمو « ىناغفألا
 ! بيرخغتلا رايت ىف ۔ ةتوافتم تاج ردب ۔اوفرجناف « برغلا

 ىذلا نمزلا ىف ةححيحصلا ةهج ولا اوهجمتي نأ ءالؤه ىلع ليحتسملا نم ناك له
 !؟ هيف اوشاع

 فورظل ةبسنلاب ديحولا ؟نكمملا » جاتنلا وأ « ديحولا «ىقطنملا » جاتنلا مه اوناك له
 1؟ مهرصع

 ىذلا تقولا ىف ةيبرعلا ةريزجلا ىف امئاق باهولا دبع نب دمحم جذومت ناك دقف !الك

 هيلِإ اوهجتي مل مهنكلو . .ةميقتسملا ةكرحلاو حيحصلا هاجتالا ليي ناكو 4 هيف أوشاع

 . هءازإ ةيلخادلا ةيزهلا نم مهسوفن ىف ناك ال برخلا ىلإ اوهجنا اغنإ « هلثم ىلإ الو
 :هدابع نم ءاشي نم بولق ىلع حتفي ىذلا وهو ‹ رادقألا ردقي ىذلا وه هللاو

 نم ضرألا ىف هردق ىرجي فيك انل نیب هللا نکلو ۰ ءاشي نم بولق ىلع سمطپو

 .مهتاهاجتاو سانلا لامعأ لالخ

 . ٠ #.. سانلا ىديأ تبسك ام رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظ #
 . " # ہهلامعأ طبحأف « هللا لزنأ ام اوهرك مهنأب كلذ #

 ‹ هللا ركذب مهبولق نثمطتو اونمآ نيذلا بانآ نم هيلإ ىدهيو ءاشي نم لضي هللا نإ لق #
 . " #بولقلا نثمطت هللا ركذب الأ

 . )(نينسحملا عمل هللا نإو ءانلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو ل

 مهءارو اهلك مهتمأ اورجو « حيحصلا قيرطلا نع هيف اوفرحنا اميف ءالؤهل رذع الف
 . حيحصلا قيرطلا نع فارحنا ىف

 تقولا كلذ ىف تماق ول حجنت نأ ةوعدلل نكي ناك له : لأسن هتاذ تقولا ىفو
 ؟ هيف تماق یذلا اهتقو نم الدب

 ىف باهولا دبع نب دمحم جذوغن ناك نإو ‹ هيلع ةينيقيلا ةباج إلا كلغ ال بيغ كلذ

 [؟۲۸.۲۷]دعرلا ةروس (۳) .[ ٩ ]دمحم ةروس (۲) . ٤١[ ]مورلا ةروس )١(

 1٩[. ] ترہکنعلا ةروس )٤(

TAY 



 !ةوعدلا بجاو ءالؤه نع طقسيال اذه نكلو : ناكمإللا ىف ناك هنأب یحو ی ةريزحلا

 . انتوعد ىف ةنيعم جئاتن ىلإ لوصولا انفلكي ملو «وعدن نأ انفلك هتمحر نم هللا نإف
 جئاتنلا بتري ىذلا هناحبس وه هنأل ۔اندهج انلذب نإ جئاتتلا نع هناحبس انبساحي الو

 وحين ىأ ىلعو ؟ هانلذب له : هلذبن نأ ىغبني ىذلا دهجلا ىلع انبساحيي اغإ .اهردقيو

 ؟ هانلذب

 مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مکنم نکتلو

 . 0( #نوحلغملا

 . ١ «بعنلا رمح نم كل ريخ ادحاو الجر كب هللا ىدهي نأل »

 ١ «دحأ هعم سيلو « نالجرلاو « لجرلا هعمو ةمايقلا موي ىبنلا ىتأي " .

 اهسرخغي ىتح موقي الأ عاطتسا نإف ةليسف مكدحأ ديبو ةعاسلا تماق نإ
 . “)«اهسرغیلف

 ام اودأ دق اوناكل « دحأ مهل بجتسي مل مث هللا ىلإ ةوعدلا بجاوب ءالؤه ماق ولف

 . نوبيجتسي ال نيذلا ىلع رزولا عقيو . . هللا ىلإ اورذعأو « مهيلع

 و ډک ډا

 هتاذ تقولا ىف تناکو ۔انلق امک ۔ اینابر احتف انبلا نسح بلق یف ةقارشالا ہذه تناک
 ۔ ةصاخ رصم ىفو-ىمالسإلا ملاعلا ىف ةمئاقلا ثادحألل ةحيحصلا ةباجتسالا ىه

 . .نامزلا نم نرق نم رثكأ ۔انلق امك ۔ذنم

 نيدئاكلا ديك ىلع ادر -هبيغ ىف ۔هناحبس هردق ىذلا بلاغلا هللا ردق ىه تناكو

 . .ةفالخلا ةلازإي

 ىذلا غلابلا نزحلاو < ةفالخلاب ةحاطإلا دعب نوملسملا هسحأ ىذلا عايضلا ناك دقل
 ثعب ىذلا هتاذ وه ٠ بولقلا ىلع ىلوتسا ىذلا ىسألاو «ىمالسإلا ملاعلا باصأ
 تعاض دق مالسأإإلا ةلود تناك اذإ :هسفن ىف لاق دقف «هتوعد ءاشنإ ىلإ انبلا نسح

 ! ؟دیدج نم اهتداعتسا لواحن ال اذاملف

 . ناخيشلا هجرحخأ (۲) ٤ ١١[. ] نارمع لآ ةروس (1)

 . ىراخبلا هجرحأ )٤( . هيلع قفتم (۳)
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 .') #نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو «هرمأ ىلع بلاغ هللاوإل
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 نم فولألا تانم اهيلإ مضناو «ديهشلا مامإلا ةايح ىف اهادم ةوعدلا تذحأ و
 . 7. . ساللا

 . ةددعتم تاهاجتاو ‹ یتش جذامن اوناک

 ةيفوصةعامج نيملسملا ناوخإلا ةعامج نأ اونظ نيذلا نييفوصلا نم قيرف مهيف ناك

 نم ةيلاحخ اهنلكلو ءاهنوفرعي ىتلا ةيفوصلا ةدعاقلا تاذ ىلع ريست «ةرولتم ةديدج

 نع مهب جرخي ال اهعابتا نأ اوأرف ‹ةيفوصلا نم «نوفرتحملا » اهيف عقي ىتلا «عدبلا»

 نم ةيفوصلا ىلع باعياميف مهعقوي ال هتاذ تقولا ىفو «هوفلآ نيذلا مهقيرط
 . تافارحنأ

 ةحساكلا داسفلا ةجوم هثولت مل ىذلا ‹ رهطتملا فيظنلا بابشلا نم ريثك مهيف ناكو

 نأ : ةيبرخلا ةراضحلا نم اددحم افقوم ذختا ىذلاو «سندلاب هثولتو عمتجملا دسفت ىتلا

 هذه ةيدام ضفري هنكلو «هقالخأو هتديقع عم ضراعتي ال ىذلا ءاهنم عفانلاب عفتني

 . .هللا مرح ام لكل اهلالحتساو ء ىسنجل ا اهللحتو « ىقالحألا اهلذبتو «ةراصضحلا

 ءةماودلا مهتلكأ دق نكت مل . . عمتجملا ىف نيدوجوم بابشلا ءالؤه لثم ناك دقلو

 نیرثانتم ادارفآ اوناک . . نیعئاض اوناک مهنکلو . .مهرهطتو مهتفاظن ىلع مهتبلغ الو

 مهتلزع ىف اوشيعي نآ نينيمق اوناكو . .ةدحو مهنيب عمجت الو ‹ طبار مهنیب طبری ال

 اهبسحف « تفتلا نإ ةيرخسلاب الإ «دحأ مهيلإ تفتلي ال «مهرامعأ اهيف ىنفت « ةعئاضلا

 -مهل نكي مل مث نمو . . عيضتو ىنفت ىتح «هيلإ تحيزأ ىذلا اهعقوم ىف فقت نأ

 !سوسحم دوجو -مهدوجو مغر

 ! مهسفنآ اودجو نآلاف

 ىلع مهسفنآ سح ىف -اوراص امنإ . . قيرطلا نم ةحازم ةرثانتم تارطق اودوعي مل

 اهل ارياخم ءةحساكلا ةماودلا نع ازيمتم القتسم ادوجو . .اسوسحم ادوجو - لقألا

[Y1] فسوي ةروس )١( 

فصنب ديهشلا ماملا لتقم لبق ةوعدلل اومضنا نيذلا ددع تاهجلا ضعب ردقت
 قيقد ءاصحإ كاته سیلو « نويلم 

)۲( 

 لاخلا ةعيبطب .
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 هدقفت ال و «هدوجو هدقفت ال اهنكلو «معن «ةحساكلا ةجوملا هطغضت «هاجتالا ىف
 !هدیزت لب . . هطبارت هدقفت الو «هزیمن

 ال تناك نإو «هطغض ةحساكلا ةجوملا سحتف . .'اعيرس اومن . . ومني هنإ مث

 نم قيضلاب ست اهنكلو «هلجأ نم نايرجلا نع فكت الو «هل هبأت الو «هل فقت
 !هدوجو

 نم فرعت ال ىهو «ىنيدلا اهنادجو» عبشتل تءاج ١ ريهامج » كانه تناكو

 ضيف نم هسوردو ديهشلا مامإلا بطحخ ىف دجت تناكو !نادجولا كلذ الإ مالسلا
 اهسفن ىف عبشي ام -ريثأتلا ةقيمع ةعشم ةضايف ةيناحور هل هللا بهو دقو - «ةيناحورلا)

 اهبلطم نكلو ءاهتاطاشن ضعب سرامتف «ةعامجل|١ ىلا اهدشيف « ىنيدلا اهنادجو
 !نادجولا كلذ عابشإ وه لوألا

 نأ اونظ !ذئموي ةمئاقلا ةيسايسلا بازحألا لاجر نم !نوعفنتسم كلذك مهيف ناكو

 ‹ابهن ضرألا بهني «ديدج راطق وأ . . ةديازتم ةعرسب ومني «ديدج يسايس بزح اذه
 -مهطبارتو هريهامج ةرثكب -نوكي هلعل ن مهسفنأ مهتثدحف . .«هريهامج » ديازتتو
 ! راطقلا مهتوفي الو «ةصرفلا نذإ مهتوفت الف . . مكحلل لوصولا ىف هريغ نم برقأ

 ريغ ىلإ عومحجلا كلت نم ريثك ترف ۱۹٤۸-۱۹٤۹ ماع ةبرضلا تءاج نیحو

 !ةعجر

 ‹ةرولتم ةديدج ةيفوص ةعامج نكت مل هذه نأ - انيقي- اوفرع دقف . . نوفوصتملا رف
 ءهلك خيراتلا ىف نودهاجعملا هل ضرعتي امل اهباحصأ ضرعتي « ةيداهج ةكرح تناك اغنإ
 مهدنع اللو «اوءاج دقاوناكاذهلامو . .ةدراطملاو ديرشتلاو بيذعتلاو لتقلا نم

 !قيرطلا رطاخم نم ةاجنلا ةاجنلاف . . هيلع رابطصا الو هل لامتحا

 لوصولا نع ءىش دعبأ وه راطقلا اذه نأ -انيقي - اوفرع دقف . .نوعفنتسملا رفو

 . .هاوس نوفدهتسيالو «هريغ نوفرعيال ءاوءاج اذهل مهو . .مكحلا ىسارك ىلإ
 !دعب اميف اهليباقع نم صلختلا نوعيطتسي ال ةغمد اوغمدي نأ لبق رارفلا رارفلاف

 ‹هريغ نوكلي ال مهو « ىنيدلا مهنادجو عبشي ام كانه داع امف ١ ريهامجل|» ترفو

 اذهل امو . . ليتقتو ديرشتو بيذعتو نجس كانه امنإ «هريغ مالسإلا نم نوفرعي الو

 .لاحلا عقاو لجسن انه انكلو «دعب اميف هنيبنس عيرسلا ومدلا اذه ىف ىأر ابل (۱)
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 نأ لبق برهلا برهلاف . . هيلع رابطصا الو هل لامتحا مهدنع الو «اوءاج دق اوناک
 ! « كانه» اوناك مهنآب مهمهتتو « تاطلسلا مهيلع رثعت

 نم فرعي هلك ناك امف . .هلك قبي مل كلذ عمو . . رهطتملا فيظنلا بابشلا ىقبو

 باذعلا نم ءىش قيرطلا ىف هلانيس نأ ردقي هلك ناك امو . . قيرطلا ليباقع لبق

 عمتجملا تاراذق نع اديعب « ىقنلا وحلا ىف ةبيط ةحايس اهنآ نظي ناك امنإ !تايحضتلاو
 ىف نيدلا ىلع ةظفاحملا بعاتم «بسحف ةيتاذلا اهبعاتم اهيف «هيف شيعي ىذلا سندلا
 ضباقلا نوكي نامز ىتأي» : ةي هللا لوسر اهنع لاق ىتلا كلت «حساكلا داسفلا طسو
 ديرشتلاو ‹تالقتعملاو نوجسلل ضرعتلا امأ .«رمحلا ىلع ضباقلاك هنید ىلع

 مهل لاق ديهشلا مامإلا نأ نم مغرلا ىلع مهنم ريثك نابسح ىف نكي ملف «بيذعتلاو
 : «مويلاو سمألا نيب »ةلاسر ىف مهل لاق نيح « هيف سبل ال حوضو ىف كلذ

 مويو «سانلا نم ريثك دنع ةلوهجم تلاز ال مكتوعد نأ مكحراصأ نأ بحأ »

 ‹ةيساق ةوادعو ةديدش ةموصحخ مهنم ىقلتس اهفادهأو اهيمارم نوكرديو اهنوفرعي
 اذه ىفو . تابقعلا نم ريثك مكضرتعيسو «تاقشملا نم اريثك مكمامأ نودجتسو
 متلز الف نآلا امأ . تارعدلا باحصأ ليبس نوكلست متأدب دق نونوكت هدحو تقولا
 فقيس .داهجو حافك نم هبلطتت اه نودعتسثو ةوعدلل نودهقت متلز الو ‹ نيلوهجم

 نمو نيدتلا لهأ نم نودجتسو . مكقيرط ىف ةبقع مالسإلا ةقيقحب بعشلا لهج

 .هليبس ىف مكداهج مكيلع ركنيو مالسإال مكمهف برغتسي نم نييمسرلا ءاملعلا
 لك مكهوجو ىف فقتسو «ناطلسلاو هاحلا ووذو ءامعزلاو ءاسؤرلا مكيلع دقحيسو
 عضت نأو «مكطاشن نم دحت نأ ةموكح لك لواحتسو «ءاوسلا ىلع تاموكحلا

 . مكقيرط ىف ليقارعلا

 نونيعتسيسو «مكتوعد رون ءافطإو مكتضهانل قيرط لكب نوبصاخلا عرذتيسو ١
 مكيلإو «لاؤسلاب مهيلا ةدتمملا ىديألاو ةفيعضلا قالحخألاو ةفيعضلا تاموكحلاب

 ‹تاماهتالا ملظو تاهبشلا رابغ مكتوعد لوح عيمجلا ريثيسو . ناودعلاو ةءاسإلاب
 ‹ةروص عشبأ ىف سانلل اهورهظي نأو « ةصيقن لك اهب اوقصلي نأ نولواحيسو
 . مهذوفنو مهلاومأب نيدتعم «مهناطلسو مهتوق ىلع نيدمتعم

 «نورفاکلا هرک ولو هرون متی نأ الإ هللا یبآیو «مههاوفآب هللا رون اوشفطی نآ نودیری#
 لونجستف «ناحتمالاو ةبرجتلا رود ىف كش الو كلذب نولخدتسو .(ةبوتلا#
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 ‹مكتويب شتفتو مكلامعأ لطعتو مكحلاصم رداصتو «نودرشتو نولقنتو «نولقتعتو
 :ناحتمالا اذه یدم مکب لوطي دقو

 هللا نكلو .(توبكنعلا» (نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نآ اوكري نآ سانلا بسحآ#
 : نينسحعملا نيلماعلا ةبوثمو نيدهاجملا ةرصن هلک كلذ دعب مكدعو

 نيذلا اندسيأف # . .(ميلا باذع نم مكپجنت ةراجت ىلع مكلدآ له اونمآ نيذلا اهیاي#

 راصنأ اونوکت نأ ىلع نورصم مشن لهف . (نیرهاظ اوحبصآف مهودع ىلع اونم
 ٠٠؟هللا

 ىلع لعفلاب اوبرت نيذلا مه اوناك ةمصاقلا ةبرضلا دعب ةعامحلا لحاد اوقب نيذلا اإ
 ناک إو .«نيلماعلا ناوخأإلا » مهيمسي -هميسقت ىف- ناك نيذلاو «ديهشلا مامإلا دي

 ىثلا «ةكرحلاو نيوكتلا ىف «لجعتلا »راثأ دعب اميف مهيلع ترهظ دق ءالؤه نم ريثك

 وڳ ډه ډک

 ‹ ىعوبسألا هسرد ىف ديهشلا مامإلا لوح قلحتت تناك ىتلا عومحلا نم ريثك ترف
 اوأر نيح «هلوح ةعرفتملا عراوشلا ألمتو «نيملسملا ناوحخإلا ةعامحجل ماعلا زكرملا المتف
 ترفامك . ٤ باذعو داهج وه اغإ ءادصاقارفس الو ابيرق اضرع سيل رمألا نأ
 ىف «هفايرأ ىف وأ رطقلا ندم ىف لقنت املك ديهشلا مامإلا لبقتست تناك ىتلا عومجلا
 . .اهنع رتفپ نكي مل ىتلا ةمئادلا هتالحر

 . هتالالد لمحي : لق وأ . .هتلالد كلذ عم لمحي عمجتلا كلذ ثودح نكلو

 !ولظ نيذلا نظ امك بولقلا نم امامت ىهتنا دق نكي مل مالسإلا نأ :ىلوألا ةلالدلا
 ءاوحم رصم نم مالسإلا وحم ىلع -نامزلا نم نرق فصنو نرق لالخ -نولمعي
 ضيبألا رحبلا ضوح نم ةعطق » وأ." « ابوروأ نم ةعطق » ىلإ اهليوحتو

 !مالسإلا الإ ءىش ىأ نم ةعطق وأ ء٠« طسوتملا

 ه٠ ۳١٤۔۳ ط۔توریب ؛رشنلاو ةفاحصلاو ةعابطلل ةيمالسأإلا ةسسؤملا ‹ انبلا نسح ديهشلا مامإلا لئاسر ةعومجم (1)

 . ۱۰۸-۱۰۹ ص ؛ م۳
 ٤١[. : ةبوتلا ةروس ]  ةقشلا مهيلع تدعب نكلو « كوعبتال ادصاق ارفسو ابيرق اضرع ناك ول : یلاعت لاق (۴)

 . نيسح هط ةلوق هذه )٤( . ليعامسإ ويدخلا ةلوق هله (۳)
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 . عمجتتل ةوعدلا رظتنت تناك سانلا نأ : ةيناثلا ةلالدلاو

 امك ‹یداملا نایکلاب قلعتت یتلا رومألا یف الإ اهسفن ءاقلت نم عمجتت ال ریهامجلا نإ
 نم عمجتلا امآ . ةرهاقلا تارورضلا نم هريغ وأ زبخلاب بلاطت ىتلا تارهاظملا عمجدت

 ىتلا ةدايقلا مه امئاد نيدلا ءاملع ناك دقلو . ةدايق ىلإ امئاد اح هنإف « ميقلا ١ لجأ
 اهلوح عمجتتف « عمجتلا ىلإ ريهامحلا وعدت ىتلا وأ ءاهتامزآ یف ریهامجل ا اهیلإ أجلت

 . اهداشرإب كرحتتو

 ‹ مهسفنأ لخاد ىف وأ مهسورد لخاد ىف اووزناو « ةحاسلا نع ءاملعلا باغ الو

 ريهامجلا اهتعبتو « ةينيداللا ١ ةدايقلا اهناكم - تزربأ وأ- تزربو «ةينيدلا» ةدايقلا تباغ
 . قباسلا لصفلا ىف انركذام وحن ىلع اهب ةنوتفم

 نكي نإو ءاهلوح عمجتلا ىلإ ريهامجلا تداع ىرحخأ ةرم ةينيدلا ةدايقلا تزرب املف
 عاستالل لباق عمجت هنكلو « برغلاب ةنتفلاو ىركفلا وزغلا ببسب ةرم لا هله ىف لقأ ةبسنب

 ىف مالسإلا ضرعو «ةمألا تيشغ ىتلا ةيشاغلا ةلازإ ىف ةدايقلا حلفت ام ردقب ءومللاو

 . مالس إلا قئاقح ىلع ديدج ليج ةيبرتو « ةعصانلا هتقيقح
 .ةرطفلا نيد هنوكب بولقلا ىلإ هتيبذاج امئاد لمحي مالسإلا نإ : ةعلافلا ةلالدلاو

 عقاولا ناك اذإف . . هعابتا اهيلع لهسو مالسإلا ىلإ تدتها ةرطفلا تماقتسا امثيحف
 نم سانلا ريقنتل ءادعألا لبق نم لغتسادق نوملسملا هشيعي ناك ىذلا فرحا
 نإف « مهفلختو مهفعضو « مهرحخأتو مهدومج ىف ببسلا وه هنأ مهماهيإو ءمالسلا

 ىلإ ةوعدلاو ءهيلإ ةدراشلا بولقلا دري نأ نيمق مالسإللا قئاقحل حيحصلا ضرعلا
 ىتش ىف اوقرفتي نأ دعب ىعيبطلا مهعضو ىلإ نيملسملا درت نأ ةنيمق هنيار تحت عمجتلا
 : تالالصلا

 ٠١ يهلیبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف امیقتسم یطارص اذه نآو»

 . . قاش داهج ىلإ جاتحي ىرخأ ةرم مالسإلل نيكمتلا نأ حيحص

 ةيدوهيلاو ةيملاعلا ةيبيلصلا نم مويلا مالسإلا دض ةراخم لا ةيراضلا برحلا نأ حيحصو
 ‹ ىضم تقو ىأ نم قشأ مالسإال نيكمتلل بولطملا داهجلا لعجت امهباتذأو ةيملاعلا

 ىف نيليلق ةوعدلل نوبيجتسملا ناك اذهلو «نيملسملا نم مزعلا ولوأ الإ هقيطي ال ثيحب
 ۰ .اورثك نإو مهعومجم

 , ]٠١١[ ماعنألاةروس (1)
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 : هتاذ هاجتالاب ةطبترم اهنأل . . ريغتت ال ةمئاق ةلالدلا ىقبت نكلو . . حيحص اذه لك
 . لعفلاب نآلا ىتح هجتا ىذلا ددعلاب ال « مالسإلا ىلإ ةدوعلا هاجتا

 سفنتت وأ «دتمت ةوعدلا هذه اوأر املك ءادعألا نونج نجي ةلالدلا هذه لجأ نمو
 ! ريخألا ءاضقلا اهيلع اوضق مهنأ اونظيو اهسافنأ اومتكي نأ دعب

 ډک ډک ډم

 . ةمأ ءانب ةداعإ نوكي نأ هبشي امخض المع انبلا نسح هب ماق ىذلا لمعلا ناك دقل

 . هماقأف . . ضقني نأ ديري رادجك ةمألا هذه لاح ناك دقل

 وأ . . عمتجملا ىف ةلاص لازتام تناك ىتلا تانبللا عيمجت درجم وه هلمع نکي ملو

 وه عيمجتلا بناج ىلإ -هلمع ناك اغنإ . . ليسلا اهحازأ ىتلا ة ثانتملا تارطقلا عيمجت
 . تارطقلا هذه نم قفدتم ىح رايت داجيإو « تانبللا كلت نم نيتم ءانب ءاشنإ

 ةايح جهنم ىلإ . . «ةكرح » ىلإ هيقنتعم سوفن ىف مالسإلا ةداعإ وه هلمع ناك

 ةفاج بلاوق ىلإ «خياشملا » دي ىلع لوحت دق ناك نأ دعب « ةيعقاو ةسرامم ىلإ . . لمعو
 كرحتي ال « ىنالقع یفاقث جهنم ىلإ هدبع دمحم دی یلعو ‹«ةكرحلاو ةايحلا اهصقنت

 ءايلوأو ةحرضأ ىلإ ةيفوصلا دي ىلعو «رييغتلا لجأ نم «دهاجي ١ الو « عقاولا رييغتل
 . تافارخو لماخ لكاوت ىلإ ةماعلا دي ىلعو « تارازمو

 نم ةرتفلا كلت ىف ةمهملا هذهل ىدصتي ناسنإ ىآ ىلع الهس المع كلذ نكي ملو

 امهدوهج ةينويهصلاو ةيبيلصلا تزكر ثيح «ناكملا نم ةعقبلا كلت ىفو «نامزلا

 عم ةدراولا ةينانألا ةيدرفلا اهتقرف نأ دعب ةوحخألا طابرب بولقلا طبر الهس نكي مل
 ملاع ىف مالسإلا ةسرام نع ىجيردتلا ةمألا ىلخت نم لبق نم ةمجانلاو « بيرغتلا رايت
 . عقاولا

 نم ريثك نع ىلختتو « ةوعدلل اهسفن رذدت نأ ىلع سوفنلا ةيبرت الهس نكي ملو

 ةايحلل دهجلا رذنو « ةحارلا ىلإ دالخإلا تفلأ دق سوفنلا تناك نأ دعب «ضرألا عاتم
 نإ « رثكألا ىلع ةيدبعتلا رئاعشلابف ةرخآلا مهدحأ ركذ نإف «ةرحخآلا نع ةعطقنم ايندلا
 | بسحف ةبيطلا اياونلاب نكي مل

۳۹۰ 



 . .اهينامأ ىلغأ هللا ليبس ىف توملا ربتعت « هللا ليبس ىف توملل :ةداص ۔اهسفن رذنت ىكل ةحارلا ىلإ تدلخأ ىتلا سوفنلا كلت ةيبرت الهس نكي ملو
 ناك هنکلو . .ةمهلا هذهل ىدصتي ناسنإ ىأ ىلع الهس كلذ نم ءىش نكي مل

 تافص نم بهوام هل هللا بهو ىذلا « ميظعلا ءاّنبلا كلذ ىدي نيب نم الهس باسي
 ‹ ضايفلا بحلاو « هلل درجتلاو ءبلقلا ءافصو «حورلا ةقارشإ نم . . ءانبلا ةيعادلا
 «ةدايقلا ىلع ةردقلاو ٠ عيمجتلا ىلع ةردقلاو «دكلا ىلع ربصلاو ء لمعلا ىلع دلحباو
 . . ميظنتلا ىلع ةردقلاو

 ل ډک

 ل ناک نإو «ءیجیس امک هلتقم لیبق دعب امیف ةحضاو هل تدب اهنآ الإ ؛ریسلا ةيااب یف ميظعلا ءاتبلل ةيداب نكت مل تارغغلا هذه نأ نظلا بلغأو . .ريسلا مخ ىف ىت روصإ يتاریثأت یطعت تلظ تارخث یلع لمتشی ناک هماقآ یدلا مخضل هاا ءانبلا اذه نکو
 .هعابتأ بولق یف اهخیسرتل لهي

 . . هيف ءىجپ نأ غبن ىذلا هدعوم لبق ىريهامجلا عيمجتلا ىف لاجعتسالا ىه ىلوألا ةرخثلا تناك

 اك «سانلا ىدتهي نأ ىف ةقيمعلا ةبغرلاب سحي ال هللا لوسر ناك دقو . مهسفنأ ءايبنألا سوفن ىف كلذك تناك لب ءنيحلصلملاو ةاعدلا سوفن ىف ةحلم ةيرشب ةبغر ره «تقو رصقأ ىف نكم ددع ربكأ ةياده ىلعو «سانلا ةياده ىلع صرحا تإ
 هير هل لاق ىتح «قحلا ةوعدل سانلا ةباجتسا مدعل قيمعلا ىسألاب سحب

 )٠. يافسأ ثيدحلا اذهب اونمؤي مل نإ مهراثآ ىلع كسفن عخاب كلعلفل

 .( (نیدتهلاب ملعآ وهو ءاشی نم یدهی هللا نکلو تببحأ نم یدهت ال كن
 نيب نم ةوعدلا ًأدبم ىف ةيريهامحجلا ةرثكلا تسيلو . نيحلصمل او ةاعدلا ىلع رمألاأدبم ىف تقش نإو «ريخلا اهيفو «تاوعدلا رمأ اهاضتقب ىرجي ةينابر اننس كانه نكلو

 ! رینلا هب ققحتپ ی امم یه الو ‹نثسلا هذه

 ءال هيبت نع هللا اهبجح ام «قيرطلا أدبم ىف ةرثكلا هذه نم ققحتي ريخلا ناك ولو
 ت س

 ]٥١[. صصقلا ةروس (۲) ٦1( فهكلا ةروسس ()
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 ميقيو «هب لسرملا ىبنلا ةايح ىف ضرألا ىف هل نكه نأ هناحبس ردق ىذلا هنيد نع الو
 !ناطلس تاذ ةلود هل

 نأ انيلإ ليخي دقف -هللا ردق نع ةعطقنم -ةيضرالا هتيواز نم رمألا ىلإ رظنن نيحو
 ايو لوسرلا عبتت ىتلا ىه سانلا نم ةليلق ةنفح لعج ىذلا وه " مهددلو برعلا دانع

 ةيواز نم رمألا ىلإ رظنن نيح نكلو . .ةكم ىف ةوعدلا نم ةلماك اماع رشع ةثالث لالخ
 ةفلؤم افولأ ةا هلوسر لوح عمجي نأ -هناحبس ءاش ول -ارداق هللا ناك دقف ءهللا ردق
 . .ةدودعملا تاونسلا كلت ىف

 لوقي ىذلا هناحبس وهو -هب ىرج ىذلا وحنلا اذه ىلع ىرج هللا ردق نكلو
 ىه ةروصلا هذه ىلع ةوعدلا تناكو ءاهتحلصمو ةوعدلا هذه ريل -نوكيف نك ءىشلل

 نم اهريغ هبتكت ملاخيرات -هللا نم ردقب - تبتك ىتلا یهو «ضرألا یف انکمت رثکألا
 . . تاوعدلا

 ال ةدودحم ةلق اماع رشع ةثالث لالخ ةكم ىف هب هللا لوسرل اوباجتسا نيذلا ناك

 خيراتلا ىف درفت ىذلا ديرفلا ليجلا كلذ ةاون مه اوناك مهنكلو ‹ سانلا نم نيتئاملا غلبت

 . .هلك ىرشبلا

 اهيلع موقي ىتلا ةيسارلا ةدمعألا مه -ءانبلا ةغلب -اوناك مهنكلو «معن « ةلقاوناك
 هئانب ةماقإ ىف عرشي نيح ءانبلادمعي امكو . ضرألا ىف هل نکمتو هلمحتف هلك ءانبلا

 نأ لبق < ءانبلا لمحت ىتلا ةدمعألا ةماقإ مث «ءدب ىذ ءىداب انيتم اكد ساسألا كد ىلإ
 هللا لوسر ىدي ىلع ةوعدلا هذهب هللا ردق لعف كلذكف ۰ .راجحألاو بوطلا عضي

 لکو «ههيجوت لکو ‹ هتیاعر لک یقلتت ةه هلوح ةليلقلا ةئقلا كلت هل ضيقف ا

 ىف ةيسار ادمع «نوكت نأ اهل هللا ءاش امك نوكتف «ةلماك ةنحشلا هنم ىقلتتو «هتيبرت
 -نيرجاهملا عم 4ب هللا لوسر ىدي ىلع نوبرتي «راصنألاب هللا ردق ءاج مث ؛هاجتا لک

 لظيو -ىفوألا ظحلا ههيجوتو هتياعرو هتيبرت نم نولاليف «ةدودحم ةلق اعيمج مهو
 ء ءانبلا لمكت ىتلا راجحألا ءىجت نأ لبق كلذو -هلك كلذ ىف مهقبس نيرجاهملل
 : مهنع هللا لاق نيذلا كئلوأ ‹هتمهم ءادآل الاص هلعجتو

 . " اجاوفأ هللا نيد یف نولخدی سانلا تیرو #

 [ ٩۷ : میرم ةروس] ( ادل اموق هب رذنتو نیقنملا هب رشېتل كناسلب هانرسي امنإف  :ىلاعت لاق(1)

 [۲] رصنلا ةروس (۲)
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 . . ضرألا ىف تنكمتو ةوعدلا تحجن هب ىذلا « ىنابرلا بيترتلا وه كلذ

 لوأ ذنم اجاوفأ هللا نيد ىف سانلا لخدف «ةروصلا هذه ريغ ىلع مغ رمألا ليختنو
 لهو «ةروصلا تاذ ىلع ءانبلا موقي ناك له . .ةوعدلل ىلوألا تاونسلا ىف وأ « ةظحل

 !؟خوسرلا هل هللا ردق امك ضرألا ىف خسري ناك

 . .ناكل ايش ردق ولو ءلعفل هللا ءاش ولو . . نوكيف نك ءىشلل لوقي هللا نإ

 ىف اننسو ضرألا ىف اننسو نوكلا ىف اننس لعج دق -هتئيشم تلج -هللا نكلو
 ضرألاو نوكلا ىف -هناحبس هتئيشمب -ةلماعلا ىه ننسلا كلت لعجو «ساللا ةايح

 ةياعر نم نولاني« نودودحم موق اهل بيجتسي نأ ةوعدلا ىف هتنس نم لعجو .سانلاو
 . .ءانبلا اهيلع موقي ىتلا ةيسارلا ةدمعألاك نونوكيف «ىفوألا بيصنلا لسرملا ىبنلا

 . .دهجلا نم ريثك ىلا جاتحت ةئيطب ةقاش ةيلمع ةيبرتلاو

 كلتل اهاطعأ امك «هتیبرت لکو ههیجوت لکو هتیاعر لک مهیطعی ن عاطتسملا نم ناک امف

 هلوق ردق لمكأبو ةروص لمكأ ىلعاهيف ققحتف «ددعلا ةدودحلملا ةليلقلا ةنفحلا

 ايشمتم وحلا اذه ىلع رمألا مامتإ ناكو ٠ (..سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك :  ىلاعت

 ةمكحل -هللا ءاش دقلف . سانلا ةايح ىف هللا ردق اهب ىرجي ىتلا ةيراجلا ننسلا عم

 ‹ةقراخلا ننسلا ال ةيراحلا ننسلا ىلع هلك نيدلا اذه رمأ ىرجي نأ -هناحبس اهملعي

 ‹«قراوغ-اب نولوألا رصن دقل :لوقيو «سعاقتي نيملسملا لايجأ نم ليج ىتأي ال ىتح

 :ةعاسلا مايق ىلإ هللا

 . ") « نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ #

 دييأتلاو تيبشتلاب نينمؤملا ىلع ةكئالملا لزنت امأ. مهعم نولتاقي مهو ةكئالملل نيملسملا ةيؤر

 : هدابع نم هقحتسي نم ىلع ءاشي نيح هللا هيرجي راج ردق وهف ةنيكسلاو

 [۹] رجلا ةروس (۲) [۱۱۰] نارمع لآ ةروس (۱)
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 ونزجت الو اوفاخت الأ ةكثالملا مهيلع لزدنت ءاوماقتس | مث ءهللا انبر اولاق نيذلا نإ ل

 . ')«..ةرخلآلا ىفو ءايندلا ةايحلا ىف مكؤايلوأ نحن .نودعوت متنك ىتلا ةنجلاب اورشبأو

 ةيلهاجلا فقت نأ -ةل هللا لوسر عم رمألا اهب ىرج ىتلا -ةيراجلا ةنسلا اغنإ
 مامضنأالا نع «ريهامجلا» دصتو ءاهھب صبرتتو اهددهتو اھبراحت ‹ قحا ةوعدل داص رمل اب

 رمألا ًادبم ىف اهيلع لبقي الف «ءاذيإلاو فيوختلا لئاسو لكبو «دصلا لئاسو لكب اهيلا

 اهديك ىلع اوربصو «ةيلهاجلا ىلع اولعتساف « مهبولق ىف نايإلا خسر دق «سانلا نم ذاذفأ الإ
 . .ناي إلا ىف اخوسر الإ ءالتہالا مهديزي ل «هنع نوحزحزتپ ال مهفقوم یفاودمصو «هلک

 . .ءانبلا ةماقإو ةنامألا لمحل هللا مهيفطصيو «هلك كلذب نوصحمتيف

 : ةنس ءالتبالاو

 ؛مهلبق نم نيذلا انتف دقلو ؟نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نآ اوكرثي نأ سانلا بسحآ #

 . " #نيبذاكلا نملعيلو !وقدص نيذلا هللا نملعيلف

 :ةنس ءادعألا ىلع ءاضقلا لبق صيحمتلاو

 .'0«نيرفاكلا قحميو اونمآ نيذلا هللا صحميلو#
 ‹تصلحخأو هل تدرجت اهنآ مهبولق نم هللا ملعيو ‹ صيحمتلاو ءالتبالا متي نیحف

 مهل نیکمتلاب هناحبس هردق یرجی ءامهاوس ام لک نم مهیلإ بحأ هلوسرو هللا حبصأو
 . . قحلا ةوعد ىف اجاوفأ سانلا لوخدبو «ضرألا ىف

 ‹ةنامألا ةلمحل ةبولطملا ةيبرتلا نم ةريثك بناوج متت صيحمتلاو ءالتبالا ةرتف ىفو
 مزلت ىتلا ريغ لاوحأو تافص مهمزلت نيذلاو «ةلوج لوأ ىف ةيلهاجلا نوهجاوي نيذلا
 ةيادعلا نع فلتخت ةصاحخ ةيانع ىلإ نوجاتحيو «دعباميف ةلحلادلا جاوفألل
 ىتلا ٠ ضرألا ىف ةيسارلا ةدمعألا ةماقإ فلتخت ام رادقمب «دعب اميف نيمداقللةبولطملا
 .ةدمعألا هذه نيب اهنكامأ ىف راجحألا ةماقإ نع « هلك ءانبلا لمحت

 «ةصاحخ تاموقمو «ةصاحخ تانوكمو ‹ةصاخ ةعانص ىلإ جاتحت ةدمعألا هذه نإ
 اهنإف ءاهتعانص تاموقم لک فوتست مل نف . تاموقملا كلت لامكتسأل نيعم نمزو

 ]۱٤١[. نارمع لآ ةروس (۳) . [١۔۲] توہکنعلا ةروس (۲) .[١۳۔۳۰] تلصف ةروس (۱)
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 ئشنأ هلجأ نم ىذلا فدهلا ققحت الو «ءانب لكشت ال اهدحو ةدمعألا نإ ةقيقح
 ء ىئاهنلا هلكش ءانبلا ىطعتو «ناردحلا لكشت ىتلا ةريثكلا راجحألا نم دبالف . . ءانبلا
 كد لبق راجحألا صرب تأدب ول كنكلو . .هلجأ نم ميقآ ىذلا فدهلا ققحتو

 «بولطملا ىوتسملا ىلع هلك كلذ ماقتإ لبق وأ «ةيسارلا ةدمعألا ةماقإ لبقو «ساسألا
 !دييأتو نوع ىه اغ رثكأ اليقث المح راجحألا نوكتو . . راهن الع املك ءانبلا نإف

 كلذ ةرم لوأ ةيلهاجلا هجاوت ىتلا ةوفصلا دادعإ -ةيبرتلا ةرتف ىف ~متي نيحو
 .دحاو نآ ىف ةقيقحلا ىف متت ةريثك ارومآ نإف ءاهل بولطملا صاخلا دادعإلا

 دمصت نأ -اهسيسأت ةناتم مكحب -عيطتست ىتلا ىه -انلق امك -ةوفصلا هذه نإ
 اهل دمت نأ لبق ةديدجلا ةوعدلا ىلع ىضقت نأ اهدهج لكب لواحت ىتلا ءةيلهاجلا ديكل

 رمألا تلفيسف كلذ ىف اهتقاط لك لذبت مل نإ اهنآ اديج ملعت اهنأل ءةبرتلا ىف ًآروذج
 ىف هناوفنع ىصقأ ىف شطبلا نوکی كلذل . .هيلع رطيست نأ عيطتست الو «اهدي نم

 نوقلتي نيذلا‹ نيبمؤملا نم ةراتخملا ةرفصلا كلت الإ هل دمصي الو «ىلوألا هتلوج

 .هتياعرو هتيبرتب مهدهعتي ىذلا مهدئاق نم ةلماكلا ةنحشلا

 لوحتلا ةطقن ةقيقحلا ىف لكشي ىذلا وه ديكلل دومصلا ىف ةوفصلا هذه حاجن نإ مث
 ردقلا اذه نوقلتي نيذلا نينمؤملا كئلوأ وحن بولقلا فطعي هنأل «ةوعدلا ريس طح ىف

 نوكيف «هب نونمؤي ىذلا قحلا نع اولوحتي نأ نود بيذعتلاو شطبلا نم لئاهلا

 عستتف «هلیبس یف دهاجتو هب نموت «ةديدج اسوفن بذتجت «قحلا اذهل ةداهش مهدومص
 . سيسأتلا ةوقو ةناتملا نم ردقلا تاذ ىلع ىهو ةدعاقلا

 نوبري هتاذ تقولا ىف مهنكلو «ةوعدلا دئاقل نيقئاف ادونج لكشت ةوفصلا هذه نإ مث

 . .هدعب نم دئاقلل افلح اونوکیلو « ةداق اونوكيل

 يف مهدئاقلو ء«ةوعدلل نيقئاف ادونجاوناك دقل . . ةَ هللا لوسر ةباحص ىلإ رظنا

 ثيحب هتاذ تقولا ىف مهابرقالب هللا لوسر نكلو . . خيراتلا اهفرعي ىتلا ةروصلا ىلع

 مهيلإ اهلكو ىتلا ماهملاب اوماقف ءهيف نوكي ىذلا عقوملا ىف انكر مهنم دحاو لك نوكي
 اذه ىلع مهتيبرت ىف سانلل ةودقلا مه اوناكو ‹ خيراتلا هفرعي ىذلا قئافلا ىوتسملا ىلع

 مه اوناك مث . .ةديرفلا ةيبرتلا هذه ىف مه مهتودق يب هللا لوسر ناك امك «نيدلا
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 ىتلا ةدشارلا ةفالخلا ىف هدعب نم ةمألا اوداق نيذلا ةداقلاو «هدعب نم ةنامألا ةلمح

 . .خيراتلا اهفرعي

 وتب یھ مرلا یه یگ ہت یتلا ةعامجلا ءانب ىف نوكت ام مزلأ ىهو . . «ءانبلا » ةيلمع ىف ةيراج ةنس كلت
 . هللا نيدل ةوعدلا

 افطعنم -هللا ردقب -هب نوكو «ديهشلا مامإلا هماقأ ىذلا مخضلا ءانبلا ىلإ اندع اذإف
 ىف عمجتلاب اهل حمس دق سانلا نم « جاوفألا»نأ دجن « ةيمالسإلا ةمألا ةايح ىف ايخيرات
 ةدمعألا ةماقإ الو «بولطملا ردقلاب نيتملا ساسألا كد هيف ًايهت دق نكي مل «ركاب تقو
 لوأ ةيلهاحلا هجاوي ىذلا «لوألا ليجلل ةبولطملا تافصاوملا ىلع ءانبلا لمحت ىتلا

 ..ةرم

 . . لاس ردابتي انهو
 تارشعب هلوح اوفتلا نيذلا سانلا دصي نأ ديهشلا مامإلا بجاو نم ناك له

 ىف مهكرتيف «نيبرملاو ةاعدلا نم مهل مزاللا ددعلا ةيبرت نم نكمتي ىتح «فولألا
 ؟ريدقت لقأ ىلع ىنيدلا مهنادجو ةراثإو «مهعيمجت ىلع رداق وهو عايض

 ! ىفنلاب كش ال باوجلاف وحنلا اذه ىلع ةيضقلا عضوت نيحو

 ءاهب ةطيحملا عاضوألا ةقيقحو «اهداعبأو ةوعدلا ةقيقح سانلا ملع ول : لآسن اغإ
 هاجت ةينويهصلا ةيبيلصلا تاططخم ةقيقحو ءاهئادعأو ةوعدلا نيب ةكرعملا ةقيقحو

 تارشعب نلوعمجتی اوناک لھف .هيلإ سانلا ةداعإ لواحت ةوعد لك هاجتو «مالسلا

 !؟راصقلا تاونسلا كلت ىف فولألا

 : تاحفص لبق هانتبثأ ىذلا «هسفن ديهشلا مامإلا مالك ىلإ دوعنو

 مويو ‹«سانلا نم ريثك دنع ةلوهجم تلاز ال مكتوعد نأ مكحراصأ نآ بحأ »

 ‹ةيساق ةوادعو ةديدش ةموصح مهنم ىقلتس اهفادهأو اهيمارم نوكرديو اهنوفرعي
 اذه ىفو . تابقعلا نم ريثك مكضرتعيسو «تاقشملا نم ًآريثك مكمامأ نودجتسو
 «. . . تاوعدلا باحصأ ليبس نوكلست متأدب دق نونوكت هدحو تقولا
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 . .اهتقيقح ىف ةيضقلا ىه هذهو

 لبقأف ءاهارجم ةينابرلا ةنسلا ترحل «ةوعدلا ةقيقح -اوف رع وأ - سانلا فرع ولف
 ةدمعألا مه نونوكيو «ةلماك ةيبرتلا ةنححش نوقلتي «نودودعم دارفأ ةرعدلا ىلع

 نولخدي نيح سائلا ةيبرتب نوموقي نيذلا نييرملا مه نونوكيو ‹ءانبلا لمحت ىتلا ةيسارلا

 دئاقلا فلخي ىذلا «ةوعدلا ىف «ىناشلا فصلا » مه نونوكيو ءاجاوفأ ةوعدلا ىف

 . .قيرطلا ىلع
 ةكرحلا مهدئاق رمأب نوكرحتي . . معن نيقئاف ادونج «نولماعلا ناوحخإإلا » ناك دقلو

 اونوكي مل مهنكلو «“” هيلإ مههجوي ىذلا وحنلا ىلعو ءاهب مهفلكي ىتلا ةطوبضملا
 لوح اهناوأ لبق تعمجت ىتلا اهلك جاوفألا كلتل نيملعمو ةداق اونوكيل اوأيهت دق دعب

 اذهو-مهنأ امك .ةوعدلا ةقيقح فرعت نكت مل -ديهشلا مامإلا لاق امك -اهنأل «ةوعدلا

 قاشلا قيرطلا ىف اهب ىضملاو «هدعب نم ةدايقلا ملستل دعب اوأيهت دق اونوكي مل -رطحأ
 .ثادحألا تدهش امك دعب اميف ريسلا طخ ىف هرثأ اذهل ناكف . . ليرطلا

 ¢ وەک +

 ةخسارلا ةدمعألا ءانب متي نأ لبق عمجتلل ريهامجلا ةوعد ىف لجعتلا ثدح امكو

 ةحاسلا ىف ءاوس بسانملا ناوألا لبق كرحتلاب لجعتلا ثدح <« ةبولطملا تافصاوملاب

 . نيطسلف ىف ةكرعملا ةحاس ىف وأ «ةيلحادلا

 ىف ءاوس «ةعامحجلا ةوق راهظإ ىف لجعت كانه ناك دقف لحادلا ىف امأف

 اياضقلا ىف لوحدلا ىف وأ  تاريسملاو تارهاظملا ىف وأ «ةلاوجلا تاضارعتسا

 سلجم ىف رصم ةيضق دييأت وأ « ةيعويشلا ةبراحمك «تقولا كلذ ىف ةراغملا ةيسايسلا

 ءانه نحن : لوقت نأ ةرم لك ىف ةعامجملا ديرت اغنأك ‹ءاياضقلا نم اهريغ وأ ‹نمألا

 . .نأ عيطتسن نحنو

 ةملسملا ةعامجلل زوجي اغ تناك ذئموي ةراثملا اياضقلا هذه نوك نع رظنلا فرصبو

 مجنت ىذلا «ىساسألا ةايحلا جهنم حيحصتب ةادانملا ناك اهبجاو نأ مأ ‹هيف ضوخت نأ

 . . هنأشب هللا جهنم عابتا مدع نمو «هداسف نم اياضقلا كلت

 نم نونيعم دارفأ اهب موقي ىتلا ةلوئسملا ريغ تافرصتلا ضعب نم هتايح ةياهن ىف ديهشلا مامإللا اكش )١(

 طشنملا ىف هل مهتعاطو مهعمسو <« مهدئأعقل دونحلا ةعاط وهو ‹ لصألا ىفني ال اذه نكلو «ةعامحلا

 .هركملاو
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 هذه ىلع «(تالضعلا ضارعتسا » ناك دقف «؟رمألا اذه نع رظنلا فرصب

 ‹ةيسارلا ةدمعألا ةماقإو ‹«ساسألا نيكمت نم « ةمزاللا ةدعلا لامكتسا لبق «ةروصلا

 ىف راثآ نم بترت ام هيلع بثرت «ناوألا لبق ةكرحل اب الجعت «ةبولطملا ةيبرتلا لامكتساو
 . .ريسلا طح

 ةكرعملا ةحاس ىف نيملسملا ناوخإإلا نم نييئادفلا لوحخد ناك دقلف «نيطسلف ىف امأ
 اهلك ثادحألا ريس ىف غلاب رثأ هل ناك ثدحلا اذه نكلو . . كش نودارودقماردق

 رود ىفني ال هللا ردق نأ انملع هللا باتك نكلو . متي نآ دال هللا هردق امو .دعب امیف

 : مهتايلوئسمو رشبلا
 هللا نإ .مكسفن دنع نم وه :لق !؟اذه ینآ متلق اهیلثم متبصآ دق ةبیصم مكتباصأ ال وآ

 ." «..هللا نذإبف ناعمجلا ىقتلا موي مكباصأ امو .ريدق ءىش لك ىلع

 نيطسلف نييئادفلا لوخد رارق ذختا دق ديهشلا مامإلا نأ تبثي ام نآلا ىدل سيلو

 كارتشا نم قبس ام نأ بسحأو . . هيلع مهحاحلإو بابشلا طغضب مآ «هتبغر ضحمب

 ناوخإللا لوحخد لعج ىذلا وه «ةحاسلا ىلع ةراغملا ةيسايسلا اياضقلا ىف ةعامجل ا

 مأ هاودجب اعنتقم ةعامجلا دثاق ناك ءاوس .«بجاولا » رمألا وه نيطسلف ىف ةكرعملا

 داهجلاب ىدانت یهو «لبق نم ثادحألا ىف تکراش دق ةعامحلا تماد امف . عنتقم ريغ

 ىلا ءىدابملا نع اصوكن اهيلإ ةبسنلاب دعي ناك ةكرعملا لوخد نع اهدوعق نإف «ءادفلاو

 ! ريهامجلا اهيلإ تعدو لبق نم اهتنلعأ
 ةغلابلا ةروطخخا ةينويهصلاو ةيبيلصلا تفشتكاو . . هللا ردق عقو دقف رمألا ناك ايأو

 ام ناكف «ةصاحخ ةفصب ةيدوهيلا ةلودلا دوجو ىلعو ءاهتاططخم لك ىلع ةعامحلا هذهل

 ىلع نوكتو «جضنلا اهل متي نأ لبق ةعامحلا اهل تضرعت ىتلا ةيلاوتملا حباذملا نم ناك
 . . ثادحألا ىوتسم
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 لبق ريهامحلا هذهب كرحتلا ىفو ‹ عمجتلل ريهامجلا ةوعد ىف لجعتلا ثدح امكو

 ءةمزاللا ءدبلا ةطقن نم ًأدبت ملف ءاهتاذ ءانبلا ةيلمع ىف كلذك ثدح «بسانملا ناوألا

 . . بيترتلا ىف اهدعب ءیجی ام ىلإ اهتز واج لب

 . لصفلا اذه نم ىلياميف ثيدحل اب رمألا اله ىلإ دوعنس )١(

 ۱٦٦.۱٦٥١[. ] نارمع لآ ةروس (۲)
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 اهنأشب انيلع ىغبتي ام لكو . ةيهتنم ةيضقو « ةيهيدب ةيضق ةديقعلا ةيضق تربثعا دقل
 ميقتسيف «ةعقاو ةكرح ىلإ -لمعلاب -هليوحتو ‹هترفغ نم ىنيدلا نادجولا ظاقيإ وه

 . فادهألا ققحتتو «رمألا

 هنأ دعب اميف مايآلا تتبثأ «نظلا ناسحإ ىف ةغلابم -هنايب ءیجیس امک -اذھ ناکو
 ةديقعلا حيحصت ىه نوكت نأ ىغبني ناك ءدبلا ةطقن نأو «ةديدش ةعجارم ىلإ ةجاح ىف
 ةاعدلا نم ريثك نع باغ لب «ريهامحلا نع باغ ىذلا ىقيقحللا اهموهفم ءالجو ءاهتاذ

 : لاق نيح ةي هللا لوسر اهنع ربخأ ىتلا ء ةيناثلا مالسإلا ةبرغ ىف « مهسفنأ

 .“')«ءابرغلل ىبوطف ءدب امك ابیرغ دوعیسو ابیرغ مالسإلا ادب
£ FE 

 : نيتيسيئر نيتطقن ىلإ لامجإإلا هجوب ةلجعلا هذه درن نآ عيطتسن

 لمعلا نأو «لعفلاب ةدوجوم «ةيمالسإلا ةدعاقلا »نأ ضارتفا ىه :ىلوألا

 ءاهيف ةكرحلا ثبو !اهعيمجت » وه امنإو «ديدج نم (اهءاشنإ » وه سيل بولطلا
 . .بولطملا لمعلا ىلإ اههيجوتو «اهتدايقو ءاهميظنتو

 ةينويهصلاو ةيملاعلا ةيبيلصلا ةهجاومل ةبولطملا ةوقلل ىفاكلا ريدقتلا مدع ىه : ةيئاثلا

 هذه ةيعون ثيح نم ءاوس . .ىرخأ ةهج نم ةيلخادلا لاوحألاو ءةهج نم ةيملاعلا

 . بسانملا اهمجح ثيح نم وأ ةوقلا
 فقوملاب نظلا نسحأ دق ديهشلا مامإإلا نأ -ىلوألا ةطقنلل ةبسنلاب -روصتن نأ عيطتسنو

 اهب تمستا ىتلا «ةوعدلا ىلع «ريهامجلا » نم اهاقلث ىتلا ةعساولا ةباجتسالا ىلع ءانب
 فعاضت ثيح «هداهشتسا موي ىلإ ةوعدلا ءدب ذنم اهشاع ىتلا نورشعلا تاونسلا

 نظلا نسح بابسأ نم ناك امك . . تاونسلا كلت لالخ ىف تارم ةدع ةعامجلا مجح
 اوناك نيذلا-نيلماعلا ناوحإللا - «هدونج » نم اهاقلث ىتلا ةعساولا ةباجتسالا كلذك
 ديري ىذلا بلاقلا ىف -ةعئاط -لكشعتو «هتاميلعتل بيجتست ةعيط ةادأ ۔ هدي ىف

 هيضتقت ام رثكأ نظلا نسح نم اهيف ناك ةرظنلا هذه نأ تعبثأ ةيلمعلا ةبرجتلا نكلو
 !لاوحألا

 .هرگذ قېس (1)
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 . .رخآ ءىش «ةيمالسألا ةدعاقلا Jو <¿ ءىش «ةينيدلا فطاوعلا » نإ

 هب تشاع ىذلا ىديلفتلا اهنيد -مالسإلا ىلإ ةهجتم فطاوعلا هذه تناك نإ ىتحو

 ريغبو ‹ نيدلا اذهل ىقيقح مهف ريغب -اهدحو -اهنإف -لبق نم انرق رشع ةثالث نم رثكأ

 . یفکت ال . .ةيعاو ةريصب

 : «بولطم ١ ملعلا ةجرد ىلإ لصي ىذلا ىقيقحلا مهفلاف

 . ١ هللا الإ هلا ال هنإ ملعاف

 : ةبولطم ةريصبلاو

 نم انآ امو «هللا ناحبسو «ىنعبتا نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدآ :ىليبس هذه لق#
 . ") نيك رشم ا

 نورقلا لالخ نيملسملا سوفن ىف اديدش ارومصض ترمض ةديقعلا تناك دقلو

 ةيقيقح ةلالد تاذ ةينيدلا « فطاوعلا » هذه دعت مل ثيحب «لوقلا انفلسأ امك «ةبقاعتملا

 هجاوتو ءاهتافارحناو اهكفإ لكب ةرصاعملا ةيلهاجلا هجاوت ةيعاو ةكرح اهيلع ىنبت
 . .مالسإلا ءادعأ -جراخلاو لحادلا ىف -اهنشي ىتلا ةركاملا ةيراضلا برحل ا

 الإ ءةعقاو ةكرح ىلإ هليرحتو ءهتوفغ نم «ىنيدلا نادجولا » ظاقيإ نكي مئ

 لالخو «نورقلا ل الخ ةديقعلا تباصأ ىتلا للخلا بناوج نم دحاو بناحل احيحصت
 .ةصاحخ ةفصب ريخألا نرقلا

 ىذلا للخلا وه ىئاجرإلا ركفلا هثدحأو ةيفوصلا هعثدحأ ىذلا لكاوتلا ناك دقل
 ناكو «ةعقاو ةكرح ىلإ هليوحتو ىفاغلا نادجولا ظاقيب «ديهشلا مامإلا ةكرح هتحلصأ
 بناجلا اذه ىف نيملسملا باصأ دق ناكام ىلإ انرظن اذإ ٠ هتقيفح ىف امخض ادهج اذه

 غارفإ وه ناك -ةصاح ريحخألا نرقلا لالخ ةمألا ىلع ًأرط ىذلا  رحألا للخلا نكلو
 اذه ناكو «هللا ةعيرش ميكحتب ةلصتملا «ةيمكاحلا» ةيضق ىف اهتقيقح نم «هللا الإ هلإ ١

 ةيمالسإللا ةوحصلل ةبسنلاب ةروطخلا ديدشو «ةمألا هذه ةايح ىف ةروطخلا ديدش للخلا
 هعثدحأ ىذلا لكاوتلا جالع ىف زكر ام ردقب دهجلا نم هل زكري نأ یغبنی ثیحب «ءاهتاذ
 . .ءاجرإلاو ةيفوصلا

 . ۸4°11 ] فسوي ةروس (۲) , ١١۹[ ] لاتقلا ةروس (1)

+ 



 ةعيرشلا لظ ىف شيعت بيرقتلا هجو ىلع ًانرق رشع ةثالث ةمألا تيقب دقل

 .ءاوسب ءاوس ةالصلا ءادأك اهمالسإ تايهيدب نم ةيهيدب اهارتو «ةيمالساإلا

 ىتلا تافارخلاو عدبلا لك مغرو ءاهلك اهتافارحنا مغرب - ةمألا نأ لوقلا قبس دقو

 ةالصلا ءادأو ةيمالسإلا ةعيرشلا ميكحت نأ اهنايك قامعأ ىف رعشت تلظ اهيلع تلحد

 ىذلا عقاولا امهنع رسحلي نأ الو «ةمألا ةايح نم الوزي نأ نكي ال ناذللا نانكرلا امه

 - ريخ ألا نرقلا لالخ ىمالسإإلا ملاعلا ىلع اهترطيس تمكحأ ىتلا ةيبيلصلا نكلو

 ةعيرشلا ةيحنتل - ىركفلاو ىركسعلا- اهلقث لكب تطغض دق -اهئاوطأ ىف ةينويهصلاو

 . . سانلا عقاو نم ةالصلا ةيحنتو «مكحلا نم ةيمالسإللا

 لك ىف سانلا مهوي -اهمالسإ نع ةمألا ةحزحزل حاحلإب ديازتي ىذلا-ديكلا لظو
 . . نيملسم اولازام مهن ةوطح

 نولوقت متمدام !مكيلع ساہال :سانلل ليقو -ةماع تادابعلاو ۔ةالصلا تيحن مث

 .  !نوملسم متنأف هللا الإ هلإ ال

 وزغلا ريثأتبو « عقاولا رمألا طغض تحت هلك اهاوتحم نم هللا الإ هلإ ال تغرفو

 زاح دق هنآ اهلئاق بسحیو «ناسللاب قطنت ةملك درجم تحبصأو «مومسملا ىركفلا

 هرظتنت ةنحلا نأو ‹هنم ةبولطملا «ةداهشلاب» ماق دق هنأو ءهناسلب اهقطن درجمب هلك مالسإلا

 ًاضقانم هكولس نكي امهمو ءاهتقيقح نع ًالفاغ هبلق نكي امهم «فاطملا ةياهن ىف
 | اهاصضتقل

 حتف نمم ‹ كبر محر نم الإ . .وحنلا اذه ىلع ةمألاو ديهشل ۸ أ مامإلا ةكرح تءاجو

 . . نيدلا ةقيقحو ةداهشلا ةقيقح ةفرعم هيلع هللا

 الإ هلإ ال» باصأ ىذلا بطعلا نم بناج حيحصتب ۔انيب امك ۔دیھشلا مامإلا ماقو

 ركفلاو ةيفوصلا هتدسفآ دق تناك ىذلا بناجلا كلذ «نيملسملا بولق ىف «هللا

 ىتلا ةملسملا ةلودلا ةماقإ بوجو ىلإو « هللا ةعيرش ميكحت ىلإ اعد مث ؛ىئاجرإللا

 «؟رهاظلا »اله ىلإ نأمطاف « هلوح نم ريهامجلا ةباجتسا دجوو < هللا ةعيرشب مكحت

 . ١ فارحنالا راثآ » نع ثيدحلا ءانثأ ءقباسلا لصفلا ىف لبق نم كلذ انركذ نأ قبس (۱)



 ىف ناك رمألا نأ دعب اميف ةبرجتلا تتبثأ ام ةيانعلا نم رمألا أدبم ىف رمألا لوي ملف
 . . هبلإ ةديدش ةجاح

 ! قالطإلا ىلع اهسي مل نأك بولقلا نم ريثكب ثداحلا رمو « انبلا نسح لتق دقل

 رمو ‹ خيراتلا حباذم عشبأ نم ةحبذم نيملسملل ماقأف «حافسلا «لطبلا » ءاج مئ

 . . ريثكب أوسأ رمألا ناك لب . . قالطإلا ىلع اهسي مل نأك بولقلا نم ريثكب ثداحلا
 !نيملسملا ءامد نم رطقت هديو ‹ حافسلل ىديألا نم ريثك تقفص دقف

 ! ؟كلذ ثدح فيك

 !؟ « نيملسملل » ةبسنلاب ىعيبطلا رمألا وه اذهأ

 قيثولا اهطابتراو ءهللا الإ هلإ ال ةقيقح نوملعي سانلا ناك ول : رخآ بناج نم لقو
 ! ؟بيرغلا ركنملا فقوملا اذه نوفقي اوناكأ . .هللا ةعيرش ميكحتتب

 !لاحب كلذ نكي ال

 رم ىتلا ةطاسبلا هذهب «هللا ةعيرش ميكحت ىلإ وعدي ىذلا ةيعادلا لتق ري نأ نكي ال
 ميكحتل نوعدي نيذلا ةاعدلل حافسلا اهماقأ ىتلا ةعشبلا ةحبذملا رمت نأ نكي الو . . اهب
 «حافسلل قفصي نم كانه نوكي نأ نع الضف ءاهب ترم ىتلا ةطاسبلا ةذهب هللا ةعيرش
 !هللا الإ هلإ ال ةقيقحب ةقبطم ةلاهج كانه نوكت نأ الإ

 دض تميقأ ىتلا ةداضملا ةياعدلا رثأ نم عضوي نأ نكي ام لك باسحلا ىف عضو
 ام لك كلذك باسحلا ىف عضو . .هدعب نم اهفلخ ىتلا ةعامحلا دضو «ديهشلا مامإلا
 ريغ فقوملا لظيسف . . حافسلا لطبلل ةيملاعلاو ةيلحملا ةياعدلا رثأ نم عضوي نأ نكي
 ! حافسلا اهماقأ ىتلا حباذملل ةبسنلاب الو ديهشلا مامإلا لتقمل ةبسنلاب ال لوبقم

 ديهشلا مامإلا صخش دض ريهامحلا فقت نأ ۔ةداضملا ةياعدلا كلت ببسب ۔ نكي ناك
 !هللا ةعيرش ميكحت ةيضق نم صاخل ا اهفقوم اهل نوكي مث « هتعامج وأ

 ماقت ىتلا حباذملا نع توكسلا مث « هللا ةعيرش ميكحت ةيضق نع لماكلا توكسلا امأ
 ةلاهحلا كلت نوكت نأ الإ «ثدحي نأ نكييال رمأف ءاهميكحت ىلإ نيعادلا نيملسملل
 نأب نظلاو . .هللا ةعيرش ميكحتب قيثولااهطابتر او ءهللا الإ هلإ ال ةقيقحب ةقبطلملا
 ةقصال لظت ةفصلا هذه نأو «مالسإلا ةفص ىطعي ىذلا وه ناسللاب اهقطن درجم
 نأب لهجلاو !هللا الإ هلإ ال تایضتقم نع نیدیعب هکولسو هرکف نکی امهم ناسنإلاب
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 ۔اهاوس نود اهدحو هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاو ۔اهاوس نود اهدحو هللا ةعيرش ميكحت
 هناسلب ناسنإإلا اهقطن ولو ةمئاق اهنودب نوكت ال ىتلا «هللا الإ هلإ ال تايضتقم لوأ وه

 ! راهن لك ةرم فلآ

 وأ نيملسم  ةلاهجلا هذهب - مهنوكو « هللا نازيم ىف سانلا عضو نع رظنلا فرصبو
 سانلا ةايح ىف ۔اهلقث لكب ۔ةمئاق ةلاهجلا هذه نأ كش الف . . نيملسم ريغ
 ةلاهجلا هذهو دجوت نأ نكي ال !ةيمالسإلا ةدعاقلا »نأو «مهرعاشمو مهراكفأو
 ةايح نم ةلاهحلا هذه ةلازإ ىه «ةيمالسإلا ةدعاقلا » ةماقإل تاوطخلا ىلوأ نأو «ةمئاق
 . .سانلا

 رطخأ ىهو !ىمالسإلا مكحلا ةماقإ ليبس ىف ىربكلا ةبقعلا ىه ةلاهجلا هذه نإ
 . .ةلهو لوأل ودبت دق امن ريثكب

 ميكحتب ىدانت ةدهاجم ةنمؤم «ةعامج » دوجو درجمب موقي نل ىمالسإإلا مكحلا نإ
 . .هللا ةعيرش

 مكح لكل دبال هنإف " مكحلا ىلإ ةعامجملا هذه لوصول ةليختملا ةليسولا تناك ايأف
 . .ءادعألا دیک نم هل ضرعتی امن هنع عفادیو هدنسی دنس نم

 نأل وأ ءاهدنست اكيرمأ نأل ىمالسإللا ملاعلا ىف مويلا موقت ةريثك تاموكح كانهو

 مهليتقتو نيملسملا حيبذت نم هب موقت ام ءاقل اهنادنسي اعم امهنأل وأ ءاهدنست ايسور
 اكيرمأ هدنست نل ؟ضرألا لك ىف هدنسي نمف «یمالسإلا مکحلا امأ . . مهيلع ءاضقلاو
 نينمؤملا نيملسملا نم . . هلهأ نم دنس نم هل دبالو . . ايسور هدنست نلو لاحلا ةعيبطب

 . .مئال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس ىف نولتاقي نيذلا « نيدهاجلا

 . .(ةيمالسإإلا ةدعاقلا» دوجو نم دبال

 ةمألا لوحتت ىتح رظتنن نأ دبال اننأ «سانلا ضعب ليختي امك «اذه ىنعم سیلو

 . .یمالسإلا محلا موقي ىکل نیدهاجم نینمؤم ىلإ اھلک

 ىوتسم ىلع هلكو «مزحلا ىلوأ نم هلك نوكي اهلك ضرألا ىف عمتجم دج وي ال هنإ
 فاعضو نوقفانملا ةا لوسرلا عمتجم ىف ناك دقف . ةو لوسرلا عمتجم الو . .ةمقأا

 خوسرلاو ةوقلا نم هيف تناك «ةملسملا ةدعاقلا » نكلو . .نولقاّئملاو نوئطبملاو نامبإلا

 . لئاسولا نع ليلق دعب ملكتتس (۲) . دعب اميف ةيضقلا هذه نع ملكتنس (1)
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 اهل ردق امك اهفادهأ ققحت اهقيرط ىف تضمو مهلك كئلوأ تلمح ثيحب نكمتلاو

 . .هللا

 مجحلاب «ةملسملا ةدعاقلا » دج وت نأ «ىمالسإلا مكحلا موقي ىكل «مويلا بولطملاو

 ىذلاو . . مخضلا فدهلا كلذ قيقحت ليبس ىف اهلك ةمألا ىطح دوقي ىذلا «لوقعملا

 ! نيلقاثتملاو نيئطبملاو نايإإلا فاعضو نيقفانملا دوجو هقوعي ال

 ةقبطملا ةلاهجلا كلت ىه «بولطملا مجحل اب ةدعاقلا هذه ءانب ليبس ىف ىلوألا ةبقعلاو

 !هللا الإ هلإ ال ةقيقحبب

 ةيملاع تاوادع طسو ىف نوكرحتيامغإ . . غارف ىف نوكرحتي ال نيملسملا نأ كلذ
 !خيراتلا ىف ةوادع مخضأ -اهمجح ىف -نوكت دق ةيلحمو

 تاكرحملا ةبراحم ىف قاطن عسوأ ىلع ةلاهجلا هذه نولغتسي مالسإلا ءادعأو
 . .ةيمالسإلا

 براحت لب «هللا لزنآ ام مكحت ال مكحلل ةمظنأ ةيمالسإلا دالبلا ىف نوميقي مهف
 ةلماك ةيعرش -ةفلتخملا مالعإلا لئاسوب -نوفضي مث « هيلإ نيعادلاو هللا لزنآ اع مكحلا
 الإ هلإ ال ةقيقحب قيمعلا اهلهج ببسب «ايعيبط :البقت ريهامحلا اهلبقتتف «مظنلا هذه ىلع

 !هللا ةعيرش ميكحتب قيثولا اهطابتراو هللا

 نولوقي نيح ةيمالسأإإلا تاكرحلا نيبو سانلا نيب روفنلا نم ازجاح نوميقي مه مث
 لوصولا لجأ نم نولمعي مهنإ !؟مالسإلا لجأ نم نولمعي ءالؤه نأ نونظت له : مهل
 ةهيرك ةروص تاذلاب نيدلا ءارو رتستلاو !نيدلا ءارو نورتستي مهنكلو «مکحلا ىلإ

 ! قيرطلا نع مهدعبتو سانلا رفنت
 الف «مكحلا اياضقو ةسايسلا اياضق ىف ةماتلا ةيبلسلا ىلع ريهامجلا تجرد دقو

 لوقي امك ذئنيح مهنكلو !هيلإ لصي ىذلا نمو مكحلا ىلإ ىعسي ىذلا نم اريثك مهمهي
 : ىبنتملا

 !لبهلا ىطخلملا مألو . . ىهتشي ام + هل نولئاق اريخ قلي نم سانلا

 ذئنيح مهف اولشف اذإ امأ !ريهامجلا مهل قفصتسف مكحلل نوملسملا لصو اذإ هنآ ىأ
 نأ نوروصتي اوناك له !؟ناطلسلل نوضرعتي اوناك اذاملف !مهباصأ ام نوقح تسي
 نأ دبال !؟ةطلسلا نع ىلختلا مهنم اوبلطي نأ درجمب مهل نوملسيس مكحلا ىف نيمئاقلا
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 ضرعتي نم اوبرضي نأ دبالو «ةطلسلا نم مهيديأ ىف اب مكحلا ىف نومئاقلا كسمتب
 ! مهناطلسل

 ةطلسلا ىلإ نيعاسلا لك ريهامجلا هذه رظن ىف ىواستيو ء امامت هيضقلا : ہت اذکھو

 امن ودو هللا نيد امهددح امك «لطابلا»و «قحلل »رابتعا نود ءاهيلإ نيلصاولا لكو

 ريغب مكحي ىذلل مأ هللا لزنأ ا مكحي ىذلل ىهآ : مالسإلا ىف « ةيعرشلا » ىلإ رظن
 مكح لك ضفرت ىتلا ؟ةملسملا ةدعاقلا» نوكت - عيمتلا اذهب - رخأتيو «هللا لزنأ ام
 :هللا هب نذأي مل یلهاج مکح هنأل «هللا مکح ريغ

 )١( (!؟نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نمو ؟نوغبي ةيلهاجللا مكحفأ

 ١ 4؟هللا هب نذآي مل ام نیدلا نم مهل اوعرش ءاکرش مهل مآل

 اذه نم ةيمالسإلا ةكرحلا ىلع ةروطخ دشأ «رخآ رمأ ةلاهجلا هذه ىلع بترتي مث
 . .«ةملسملا ةدعاقلا » ةأشنل مزاللا حضنلا لجؤي ىذلا عيمتلا

 . .ةغلاب ةيشحوب اهبرضيف ةيمالسإلا تاعامحل اب درفني نأ امئاد ةيغاطلل حيتي هنإ
 بيذعتلاو ليتقتلا نع هدي فكت ةيبعش ةبضغ نم نمآ وهو . . ةدابإ برض اهبرضي
 ىتلا ةيشحولا حباذم لا دنع ثدح امكو «ديهشلا مامأإلا لتقم دنع ثدح امك «ديرشتلاو
 امكو . .اهيلع مربملا ءاضقلا لجأ نم اهتداقو ةعامجلا ةمئأ اهيف لتقو «حافسلا اهماقأ
 !تارمو تارم ثدحی نأ نکہ

 . .ةروصلا هذه ريغ ىلع -ناك -رمألا روصتنلو

 تعو امكو «هباحصأ ليل وسرلا ملعامكو «لزنملا هباتك ىف هللا نيب امك « هللا ةعيرش
 نامزلا نم انرق رشع ةثالث لالخ ةملسملا ريهامجلا

 ام اجرح مهسفنا یف اودجی ال مث «مهنیب رجش امیف كومکحی یتح نونمؤپ ال كبرو الف
 . ) «اميلست اوملسيو تیضق

 كئلوأ امو كلذ دعب نم مهنم قيرف یلوتي مث ءانعطأو لوسرلابو هللاب انمآ نولوقیو#
 )4 نوضرعم مهنم قرف اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو .نينممل اب

 .[ ٠٠٥ ]ءاستلا ةروس (۲ [ ۲۹ ]یروشلا ةروس (۲) [ ٠١ ] ةدئالا ةروس )١(

 ]٤۷ - ٤۸4[, رونلا ةروس (4)
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 .انعطأو انعمس اولوقي نآ مهنيب مكحسيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك اغنإل
 . ٠ «نوحلغملا مه كئلوأو

 لزنأ ام مكح اذإ الإ املسم نوكي ال ملسملا نأ اديج تكردأ ريهامجلا نأ روصتتن
 لمعو «نيتداهشلاب رقأ » :" ديهشلا مامإلا ةرابعب وأ ‹هللا ةعيرش ىلإ مكاحتو «هللا

 . .«ضئارفلا ىدأو « "٠ امهاضتقم

 ! لاا نوکی فیکف

 ةبضغ نم نمآ وهو مهدرشيو مهبذعيو ةاعدلا لتقي نأ ةيغاطلل ذئنيح نكي له

 ىلإ ةليلو موي نيب هلك بعشلا بلقيس هللا الإ هلإ الل ىقيقحلا مهفلا نأ مهوتن انسلو
 نع نوحفاني نومئاق مهو مهددهتت ىتلا راطخألاب نولابي ال «مزعلا ىلوأ نم نيدهاجم
 !ميثأ دتعم لك اهنع نودوذيو «هللا ةعيرش

 !دحأ كلذ مهوتي ام | الک

 )١( ]رونلا ةروس ٤١-٤4 [. ) )۲رونلا ةروس ٥١1 [.

 ۰ ضئارفلا ىدأو ءامهاضتقب لمعو ‹ نيتداهشلاب رقأ املسم رفكن ال » : نيرشعلا دنبلا ىف ‹ميلاعتلا ةلاسر يف ءاج (۳)

 . ٠٥۹" ص افنآ اهیلإ راشملا «انبلا نسح ديهشلا مامإلا لئاسر ةعومجم » : رظنا «خلإ . . ةيصعم وأ ىأرب

 :هريغب نامإلا موقي ال ىذلا نالا طرش وهو .ةايحللا رومأ لك ىف هللا لرنأ ام مكحلا وه امهاضتقمب لمعلا )٤(

 ةروس ] «اميلست اوملسيو «تيضق امن اجرح مهسفنأ ىف اودجي ال مث «مهنیب رجش امیف لومکحي یتح نونمژی ال كبرو الف
 ال ةيصعلا نأ ةمألا عامجإف . ةيصعملا ىهو «سانلا ضعب ناهذأ ىف اهرم طلتخي ةلأسم ضرعت انهو [ ٠١ :ءاسنلا

 ةيصعملا بكترمف . نيرمألا نيب ةقيقلا ىف ضقانت الو . هللا لزنأ اه فلاخم لمع ىه امنيب نالا نم اهبحاص جرخت

 . ىوه وأ ةوهش اهيف هللا رمأ فلاح نإو «هللا نازيم اهنزيو ءهللا لزنأ ا اهيلع مكحي وهف ةيصعم اهنأب رقي نيح
 ءهللا نازيم ريغب اهنزيو «هللا لزنأ ام ريغب اهنأش ىف مكحبي وهف اهلحتسي نيح امأ . نالا ةرثاد نم جرخي ال كلدلو

 كلذ هحراوجب بكتري مل نإو هنأ كلذ . هلع ىهنملا لمعلا تأي مل ولو لالحتسالا اذهب رفكي وه لب . رفكي كلذلو

 لحي «ىلاعتو هناحبس هلل ادن هسفن ذاختا وه «نايإلا نم هبحاص جرخي بلقلا لامعأ نم لمعب ىتأ دقف لمعلا

 ؛عنملاو ةحابإلاو « ممرحتلاو ليلحتلا ىف رمألا بحاص وه هدحو هللاو « هللا نم نذإ ريغب هسفن دنع نم مرحيو

 نوك رسفي ىذلا وهاذهو .[ ٠٥٤ :فارعألا ةروس ] ٠ رمألاو قلخلا هل الأ » : هناحبس هدحو قلاخلا وه هنوك ىضتقمب

 كلذ عمو . هللا مكح- افلاخم امكح اهيطعي ىأ ءاهبحاص اهلحتسي نأ الإ نايإلا نم جرخت ال اهتاذ دح ىف ةيصعملا

 ريغ مأ اهل لحتسم وه لهر « هبلق ىفامعاهبحاص لأسي ال اهنيعب الامعأ كانه نأ ىلع ةمألا نم عامجإ كانهف

 هيلع هللا ىلص لوسرلا بسو « هللا باتك ةناهإو « منصلا ىلإ دوجسلاك ءرفكلا ىلع اهتاذب ةلاد اهنأل «لحتسم

 . هللا لزنآ ام ريغب عيرشتلا ىأ « هللا نود نم يرحتلاو ليلحتلاو «مالسإلا ءادعأ ةالاومو « ملسو
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 برقأو ‹ ريثكب رسيأ «ةملسملا ةدعاقلا » نيوكت لعجيس -ريدقت لقأ ىلع -هنكلو

 امنيب «ريهامجلا نم دنس ريخغب ةاغطلا ةيشحو هيف هجاوت ىذلا ىلاحلا اهطح نم ‹ ريثکب

 ! ريهامجلا ةلاهجب نوعردتي -ىشحولا مهمارجإ ىف- ةاغطلا

 ةوحصلل ةبسنلاب ةيمهألا غلاب ارمأ ةيضقلا هذه ىلع زيكرتلا ناك كلذ لجأ نم
 ةدعاقلا »نيوكتل اهب ءدبلا نم دبال ىتلا ءدبلا ةطقن ىه ةيضقلا هذه تناكو « ةيمالس إلا

 !قيرطلا ليطيو «ريسلا قوعي ةيسيئرلا ةطقنلا هذه ريغ نم ءدب لكو . «ةملسملا

 ةسامحلا ءارو ايفاخ ناك وأ ء قيرطلا أدبم ىف اماق احضاو نكي مل اذه ناك نئلو
 ءوض ىلع ةريخألا همايأ ىف ديهشلا مامإلا سح ىف حضتا دقف «ريهامجلل ةيفطاعلا
 نم الماك هصنب هلقنن ىذلا لاقملا اذه ىف ارولبتم احضاو كلذ ودبي امك « ةيعقاولا ةربحل ا
 بجر ۷ دحألا خيراتب ةثلاشلا ةنسلا 1۲۷ ددعلا) ةيمويلا «نوملسملا ناوخ إلا ةديرج
 ء«؟هللا مكح نيأ -فحصملا ةكرعم ١ ناونعب ۱۹٤۸( ةنس ويام ٠١ ء۷
 : «انبلا نسح-عيقوتو

jنینئاخلل نکت الو «هللا كارأ اي سانلا نيب مكحستل قحلاب باستكلا كيلإ انلزنآ انإ  

 ٠١٠١[. ةيآلا :ءاسنلا ةروس ] #اميصخ

 لزنآ ام ضعب نع كونتفي نأ مهرذحاو «مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ اب مهنيب مكحا نآو #
 سانلا نم اريك نإو «مهبونذ ضعبب مهبيصي نآ هللا ديري امنآ ملعاف اولوت نإف «كيلع هللا
 :ةدئاملا ةروس ] «نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نمو ؟نوغبي ةيلهاحلا مكحفأ .نوقساشل

 . ٠١[ ء۹٤ :ناتيآلا

 «(انعطأو انعمس اولوقي نأ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك امنإ
 .[١٠ةيآلا :رونلا ةروس ]

 نأ حضاولا لوقلاب ريبعتلا اذه ىنعمو .كش كلذ ىف ام ةلودو نيد مالسإلا

 اهتيامح تلكو «ةيعامتجا ماكحأو ةيناسنإ ميلاعتب تءاج ةينابر ةعيرش مالسإلا
 ىلإ اهب اونموي مل نيذلل اهغيلبتو ءاهب نينمؤملا نيب اهذيفنت ىلع فارشأإلاو اهرشنو
 مكاحلا رصق اذإو . مهتمأ مكحيو نيملسملا ةعامج سأري ىذلا مكاحلا ىلإ ىآ «ةلودلا
 ةلود دعت مل ةمهملا هذه ةلودلا تلمهآ اذإو .ايمالسإ امكاح دعي مل ماكحألا هده ةيامح یف

 ىه دعت مل هيلع تقفاوو لامهإلا اذهب ةيمالسإلا ةمألا وأ ةعامحجلا تيضر اذإو .ةيمالسإ

 ىف نوكي نأ ملسملا مكاحلا طئارش نم نإو .اهناسلب كلذ ثعدا امهم ...ةيمالسإ ىرخألا
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 هدحو اذهو . رثابكلل بكترم ريغ هللا مراحم نع اديعب مالسإلا ضئارفب اكسمتم هسفن

 ماكحأ ةيامحب هايإ ةمزلم هتلود طئارش نوكت ىتح املسم امكاح هرابتعا یف یفکی ال

 ةوعد نم مه مهفقوم ىلع ءانب مهنم ةلودلا فقوم ديدحتو ‹نيملسلملا نيب مالسإلا

 .مالسإلا

 باتك نم ةمكحملا تايآلا هذه هضرفتام وهو «لدج الو هيف شاقن ال مالكلا اذه
 ىلع درلا ىف حوضولا لك ةحضاو « ةحارصلا لك ةحيرص رونلا تايآ تناك دقلو .هللا

 ڭرابت هللاف ‹نينمؤملا ةرمز نم مهجارخإو هللا لزنأ ا مكحلا نم نوبرهتي نيذلا

 : مهيف لوقي یلاعتو

 كئلوأ امو «كلذ دعب نم مهنم قيرف ىلوتي مث ءانعطأو لوسرلابو هللاب انمآ نولوقیو #

 مهل نكي نإو .نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهنيب مكحسيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو .نينمؤملاب
 مهيلع هللا فيحي نآ نوفاخي مآ ءاوہاترا امأ ضرم مهبولق ىفأ .نينعذم هيلإ اوتآي قحا

 مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق ناك اغنإ .نوملاظلا مه كئلوأ لب .هلوسرو
 نيلمهملا فصت ةدئاملا تايآ تءاج امك . (نوحلفغملا مه كئلوأو ءانعطأو انعمس اولوقڀ نأ

 :لوقتف قسفلاو ملظلاو رفكلاب هللا ماكحأل

 : لوقت مث (نوقسافلا» (نوماظلا«(نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نمو

 . (نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نمو ؟نوغبي ةيلهاجلا مكحفأ #

 ةلود اهنآ اهروتسد ىف ةلودلا نلعت نأ هللا لزنأ ا مكحلا قیقحت یف یفکی الو

 ةيصخشلا لاوحألا ىف هللا ماكحأب مكحت نأ وأ «مالسإلا ىمسرلا اهنيد نأو « ةملسم

 مكحلا لاجر لوقي وأ « ضارعألاو لاومألاو ءامدلا ىف هللا ماكحأب مدطصي اب مكحتو

 ال .هفلاخت مأ لوقلا اذه قفاوت ةيصخشلا مهلامعأ تناكأ ءاوس نوملسم مهنإ اهيف
 نآو «ةوعد ةلود نوكت نأ ةلودلا ىف هللا مكحب دوصققملا نكلو .لاحب اذه ىفكي
 تعونت امهم نيموكحملاو مهتاجرد تلع امهم نيمكاحلا روعشلا اذه قرغتسي
 اهب فرعتو « سانلا نيب اهب فصوت ةلودلل ةتباث ةغبص رهظملا اذه نوكي نأو . مهلامعأ
 . لمعلاو لوقلا ىف اهب طبترتو « تافرصتلا لك ىف اهنع ردصتو «ةيلودلا عماجملا ىف

 بهذمو فورعم نولو فورعم أدبم اهل « ىتيفوسلا داحتالا اهمسا ةلود ملاعلا ىف
 اذه اهنولب تفرع ةلودلا هذه نإ لوقن انكلو «هيلإ وعدن الو هب ذخأن ال نحن «فورعم

 اهلاوقأو اهتافرصت لك ىف هتايضتقم طبترت ىهو «ةيلودلا عماجملا ىفو سانلا نيب
۹۸ 



 ءىش ىلإ ةوعدلاب ناغبطصت امهنأ اتعداف اهديلقت اكيرمأو ارتلجنإ تدارأ دقو . اهلامعأو

 فورظلاو عماطملاو حلاصملا فلتخمب هلولدم فلتحخا نإو ‹«ةيطارقيدلا همسا

 . ثداوحلاو

 ةيلودلا عماجملا ىف ةفورعم -ةدايس تاذو ةلقتسم ةلود ىهو -رصم نوكت ال اذاملف

 لك ىف اهب اهطابتراو اهيلإ اهتوعدو اهيلع اهصرحو ةيمالسإلا ةغبصلا هذهب اهكسمت
 تطبتراو ءىتعملا اذه دجو ىتمو .هللا لزنآ ا مكحلا ساس وه كلذ ؟لمع وأ لوق

 كسمت كش الو ةجيتنلا نوكتسف «ةغبصلا هذهب تغبطصاو ءرابتعالااذهب ةلودلا

 ايدرف هللا مكح ققحتيف «هتالامكو هبادآب مهفاصتاو مالسأإلا ضئارفب نيمكاحلا

 . بولطملا وهو ايلودو ايعامتجاو

 ؟هلك اذه نم نحن نيأ

 ىقب ام مث ءروتسدلا نم ٠٤۹ ةداملا صن هنم انظح لکو .ءیش یف هنم انسل انآ قحا

 ةموكحلاامأ . تادابعو لامعأو ريدقتو فطاوعو رعاشم نم بعشلا اذه سوفن ىف

 .رحآ داو ىفف ةلودلاو

 لوئسملا تنآ لدعلا ريزو ىلاعم ايو . . ةلاصألاب لوئسملا تنآ ةموكحلا سيئر ةلود اي
 غيليتلاو ملعلا ةئامآ مساب نولوئسملا متنأ اهخويشو ةمألا باون ايو . . صاصتخالاب

 . اهقاثيم مكيلع هللا ذحخأ ىتلا

 ردصم كنأل « هللا مكح نع جورخلااذهب اضرلا نع ةلوئسملا تنأ ةمألا اهتيأ ايو »

 . «تاطلسلا

 .«هللا نذإب رصنلا كلو <« فحصلا

 انبلا نسح

FF 

 لّهمي مل هنكلو « ةريحألا همايأ ىف ديهشلا مامإلا سح ىف رمألا حضتا دقل «معن
 حضاو ريغ ىنعملا اذه لظف ‹ لبق نم انرشأ امك هعابتأ بولق ىف ىنعملا اذه خسري ىتح

 . مهراکفآو مهکرحتو مهطیطخت یف هراثآ ودبت الو « مهسوفن یف

 .ديهشلا مامإلا هماقأ ىذلا ءانبلل ةبسنلاب اهنع انثدحت ىتلا ىلوألا ةطقنلا ىه كلت

۹ 



 ةرحصلا اهضرخت نأ دبال ىتلا ةكرعملا ةقيقح ريدقت ىهو «ةيناثلا ةطقنلا امأ
 دهجلاو ءاهل ةبولطملا ةيعونلا ريدقتو «مالسإلا ءادعأ عم - تبأ مأ تيضر -ةيمالسإلا
 رودي ناك اذام طبضلاب ملعن نأ عيطتسن الف . . اهتئيهتل ردقملا نمزلاو ءاهدادعإل مزاللا

 هبابش یف وهو لتقلاب -هيلع هللا ناوضر -لجوع دقو «ءاهنآشب ديهشلا مامإلا نهذ یف
 ىف لجعت ثدح دق هنآ -انلق امك -ظحلن انكلو ؛ قيرطلا لو ىف وهو «لزي مل
 .دعب اميف هراثآ هل تناك «ةكرحلا ىف لجعتو «دادعإلا

 ةيعاطلا نيبو ةيمالسإلا تاعامحجلا نيب ةيلحم ةكرعم تسيل اهتقيقح ىف ةكرعملا نإ
 ةكرعم تسيل اهنآ امك . اهيلع ءاضقلا ةلواحمو اهديرشتو اهبيذعتو اهليتقتب موقي ىذلا
 ءاهيلع فرشتو اهيف كراشت ةكرعماهنإ . تالوج عضب وأ ةلوج ىف متت ةعيرس
 !مالسإلا ءادعأ لك عم فلاحتلاب « ةيملاعلا ةينويهصلاو « ةيملاعلا ةيبيلصلا اههجوتو

 : م٩۹۰٠ ماع یٹالثلا ناودعلا مايآ ةيناطيربلا فحصلا ىدحإ تلاف

 كروتاتأ هنأ ساس ىلع ء۲١۹٠ ماع هتکرحب ماق نیح رصانلا دبع لامج اندی دقل ١

 قرشلا ىف مالسلا رقيو «ةشيعملا ىوتسم عفرب ةيعويشلا براحيل ءاج ىوق ديدج
 نحنو ." مالسلا ىلع برحلا راتحخا هنكلو .“" ليئارسإ عم حلصلاب طسوألا
 ناوحإإلا قحس ىذلا وه هنأ ىسدن الأ ىغبنپ نکلو . كلذ لجأ نم هنم نوءاتسم
 . «نيصعتملا نيملسملا

“But we should not forget that il was he who crushed the fanatic Moslem 

Brotherhood”. 

 ماع ةيكيرمألا تالجملا ىدحإ عم اهل ىفحص ثيدح ىف ىدناغ اريدنأ تلاقو

۹۸ : 

 لعفلاب هدهج لك لذب دقو ءاهذيفنتب موقيل رصانلا دبع لامجب ءىج ىتلا ؟لمعلا ةقرو » وأ ‹« ىثالثلا جمانربلا وه اذه )١(

 كروتاتأف «ىزغم تاذ ةفيحصلا ةراشإو . مالسإلا ىلع ءاضقلا ىهو ةفورعم عبطلاب هتمهم كروتاتأف .اهذيفنتل

 كروتاتأو «ىمالسإلا ملاعلل ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا زكرم «لوہنطسا ىف مالسإلا ىلع ءاضقلا هتمهم تناك لوألا

 ملاعلل ىفاقشلاو ىحورلا عاعشأإلا زكرم «ةرهاقلا ىف مالسأإلا ىلع ءاضقلا هتمهم -رصانلا دع لامج -ىئاشلا

 ةيعويشلا ىف سانلا هيركتل ةيكارتشالا قيبطت ىلإ رمألا اهب ىهتناو لئاسولا اهب تلقت ةيعويشلا ةبراحمو . ىمالسإلا
 حم حلصلاو . «ةفلخحلا دالبلا ىف ةيداصتقالا ةيمدتلا لحارم » : ىكيرمألا ىدوهيلا ؟وتسور تلاو » باتك ىف ءاج امک

 ممتيل !«ميظعلا » هفلح ءاجف «ذيفنتلا متي نأ لبق كله هنكلو « هعسو ىف ام لكب رصانلا دبع لامج هل دهم ليئارسإ

 !!قالخألا مراكم

 .سيوسلا ةانق ميمأت ىلإ كلذب ةفيحصلا ريشت (۲)
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 !«نيبصعتملا نيملسملا نارخإلا ىلع ىضق هنأل هديؤنو رصانلا دبع لامج بحعن اننإ »

 موقي ناك ىذلا سويراکم بألا :مالسإلا ءادعأ نم مهلك نوبرقملا هؤاقدصأ ناکو

 وتيتو!رصانلا دبع لامج دييأتو ءةدحعتملا مألا دييأتب صربق ىف نيملسملا حيبذعتب

 ىتلا ‹«یدناغاریدنآو .ايفالسغوي ىف ملسم نويلم عابرأ ةثالث حبذب ماق ىذلا ىدوهيلا

 (ايمسر ) مهتبقاعم مث ‹ءايحأ مهقيرحتو دنهلا ىف نيملسملا حيبذت ىلع فرشت تناك

 ةشبحلا ىف نوكي نل اماع رشع ىنثا دعب هنإ : اهيف لاق ةبطخ ۱۹١١ ماع ةدحتملا مألا ىف
 وأ «نيملسملا ةشبحلا ناكس نم 1٠/ ةدابإ ىلع همزع ايمسر نلعي هنأ ىأ !دحاو نيد الإ
 !دالبلا جراخ مهدرط

 ىتلا-“ خلإ . . . ةيلامسأرلا ةيعويشلا ةينويهصلا ةيبيلصلا -ةيملاعلا ةياعدلا تناكو
 املكو . .نيملسملا ءامد ىف غلي وهو هتيطغتب موقت ‹ةيفارخلا «تالوطبلا » هيلع تفضأ

 ابيحرت «ىم اعلا ىمالعإلا ىودلا داز ‹« ىشحولا بيذعتلا ىفو مدلا ةقارإ ىف لغوأ

 !بوهرملا رطخلا ىلع مهل ىضقي ىذلا «بيبحلا قيدصلاب
 جوأ ىف م ۱۹٥٩١ ماع ةيبرحلا نوجسلا ترازف !«ناسنإللا قوقح ةنحل »تءاجو

 ىتلا تامكاحملا ةلزهم ترضحو ‹ةيشحولا لتاسولاب نيملسملا بيذعتل ةرئادلا ةعمعما

 ىرجت تامكاحملا نإ هيف تلاق اريرقت تمدق مث «حافسلا ناوعأ اهيلع فرشي ناك
 !!!ةماتلا ةيرحلا نم وج ىفو «ةحيحصلا ةيئاضقلا لوصألا بسح

 !مالسإلا دض ةدوصرملا ةيلاعلا تاوادعلا نم ةرباع جذامت درجم كلتو

 اهلك تاوادعلا هذه عم -تيأ مآ تيضر -ةملسملا ةعامحجلا اهضوخت ىتلا ةكرعملاو

 ىلإ هيف رظني ال « صاح دادعإو ةصاخ ةيعون ىلإ جاتحتو ء ةبيرق الو ةلهس ةكرعم تسيل
 . .دادعإللا هقرغتسي نأ نكي ىذلا «نمزلا »

 -اهتموصحخ فنعواهتوارض ىلع -اهلك ةزكرملا ةددحملا تاوادعلا هذه نإ لب

 اذه عم -هجاوت ىهف «ةيمالسإإلا ةوحصلا اههجاوت ىتلا ةديح ولا تاوادعلا ىه تسيل

 تبرست ىتلا ءاهتاذ ةيمالسإلا ضرألا اهيف اب «٠ ضرألا لك ىف «ةيلهاحلا » ةوادع -هلك

 نوملسملا هيف عقو ىذلا ىدقعلا فلختلا حاتأ ذدم ءاهنايك تخسمو ةيلهاجلا اهيلإ

 اناعمإ حافسلا ىلع ةقراخا ةلوطبلا تافص ءافضإ ىف دوهيلا اهيلع رطيسي ىتلا ةيملاعلا مالعإلا ةزهجأ عيمج تكرتشا (1)

 . یقیقخل أ هرود ةيطعت یف

 ١١



 ةجيرش هنع اوحنيف «هيلع اورطيسيو ىمالسإلا ملاعلا ىلإ اوذفني نأ هللا ءادعأل لاجل

 امظن ذختتل ةيلهاجلا هذه نإو . . نيدلل ةيداعملا ةيلهاحلا راكفأ هيف اوشبيو ءهللا

 كولسلل اطامنأو ‹«مالعإال لئاسوو ‹ميلعتلل جهانمو ‹ركفلل حهانمو «مکكحلل

 نم دشألا ءادعلا فقومو «نيدلا » نم ديدشلا ءادعلا فقوم اهلك فقت . . ىعقاولا

 . .مالسإلا»

 ةوطخ لك ىف ةيلهاجلا هذه ةوادعل ضرعتت -تيأ مآ تيضر -ةيمالسإلا ةوحصلاو

 نإو «ديرشتلاو بيذعتلاو ليتقتلاب نإ ءاهتاكرحت نم كرحت لكو ءاهتاوطح نم
 | ريفنتلاو دصلا لئاسو نم ةليسو لكبو . . ريفنتلاو دصلاب نإو ‹ لیذرتلاو فیخستلاب

 . .هيلع ربصتو هلك ءادعلا كلذ هجاوتل ةديرف ةيعون ىلإ -كلذ لباقم ىف - جاتحت ىهو

 نم نيملسملا لوح اب طيحي «قمعتم ىركف یعوو «قئاف یسایس یعو تاذ ةيعون
 ةمزاللا تاودألاو ءاهيف ةعبتملا برحلا لئاسوو «ةكرعملا ةعيبطبو «تاوادع

 ءةدودحم ةيلحسم ةغبص تاذ تسيل ةكرعملا نأ -كلذ قرف -كردتو . .اهتهجاومل

 ةدوصرملا تاوادعلا ببسب ءاوس «ةبقاعتم لايجأ ةكرحم لب «دحاو ليج ةكرعم تسيلو

 ةدعاقلا » ةأشن قوعي ىذلا «مالسإلا ةقيقحب قيمعلا لهجلا ببسب وأ ‹ جراخلا نم

 لوط نم بعتي ال ىذلا ليوطلا سفنلا ىلإ ةجاح ىف كلذ لجأ نم اهنأو . .«ةملسملا
 . . قيرطلا

 : لقألا ىلع نيتنثا نيتيحان نم اقئاف اليج ديهشلا مامإلا هابر ىذلا ليحل ا ناك دقلو
 الماك ارذن اهسفن ةرذانلا ءهللا ليبس ىف توملل ةدعتسلملا «ةيلاعلا ةيئادفلا حورلا

 . .هللا ىف ةوحخإللا نيب طبرت ىتلا ةقيمعلا ةوحألا حورو ؛اهبلاطمو ةوعدلل

 نکي مل «همدو هح ورو هدهجو هتقو نم ديهشلا مامإلا هلذب امخض ادهج اذه ناکو

 . .هثادأل ةمزاللا ةبهوملا كلم هريغ ناك الو « هيلع ارداق هريغ

 ىذلا « ىسايسلا ىعولا نم ريثك ىلإ ارقتفم ناك - كلذ مغرب -ليجلا كلذ نكلو

 ةعامجملا ةمهم وه سيل هتقو ىف ةمئاقلا ةيسايسلا اياضقلا ىف ضوخلا نأ هب كردي
 «رومألا ححصي ىذلا ىمالسإلا حهنملا نايب ةليصألا اهتمهم اغإ ءةليصألا ةملسملا

 هب كرديو . . رومألا نم رمآ لك ىف ىنابرلا جهنملا عابتا مدع نم مجان داسفلا نأ نيبيو
 مل امل اط « فقوملا ىف ايش ريغي نل ىمالسإلا ملاعلا عاقب نم ةعقب ىأ ىف مكاح رييخت نأ

۲ 



 نأل . .موقي نيح هيمحت مث «ىمالسإلا مكحلا ميقت ىتلا «ةيمالسإلا ةدعاقلا » دعب دجوت
 برح ىف هيلإ ةلوكوملا ةمهملا تاذب موقي «ديدج مكاح هدعب ىتأي ریغتي مکاح لک
 . .بيلاسألا تريغتو تاودألا تريغت نإو ءنيملسملاو مالسإلا

 ةرهاظلاو ةيفخلا لئاسولا هب كردي ىذلا «ىركفلا ىعولا نم ريثك ىلإ ارقتفم ناكو
 جهانم یف «مالسإلا نع نيملسلا فرصل اهنومدختسيو ءادعألااهمدختسا ىتلا
 لئاسولا هذه نيب نم نأو . .ةرم ريكفتلا دعاوقو «ةرم مالعإلا لئاسوو «ةرم ميلعتلا
 اهيف نودفنتسي ةيعرف كراعمو ةيعرف اياضق ىلإ ةيمالسإلا ةوحصلا جاردتسا ةيفحلا
 ءاشنإ ىف ةيسيئرلا مهتمهم نع اهب نوفرصنيو « مهتقاط اهيف نوكلهتسيو «مهدهج
 نمزلا ىف لاجعتسا نود «ديدملا نمزلا ىلع «ةبولطملا تافصاوملاب «ةملسملا ةدعاقلا»
 . .ءانبلا ىف لاچعتسا الو

 نود ةبرضلا ولت ةبرضلل دمصي ىذلا ء ةهجاوملا ىف ليوطلا سفنلا ىلإ ارقتفم ناكو
 تالقتعملا ىف موق راهني نأ ةلهو لوأل ابيجع ودبي ناك دقو . . عارصلا نم بحتي نأ
 ىف صقنلال . .نوصلخلملا نويئادفلا مهو «نوقداصلا نونمؤملا مهو «نوجسلاو
 نمز ىلع «ةطوبضم ١ تناك مهباصعأ نأل نكلو . . مهتيئادف ىف صقنل الو « مهنايإ
 املف . .ءادعألا ىلع ءاضقلاو ءمالسإلل نيكمتلاو «رصنلا ققحت هيف نوليختي «ددحم
 باصعألا تبعت «نيكمتلا نم الدب برضلا مهيلع ىلاوتو ءاوبرضي نأ لدب اوبرض
 نم اهريغ ىلإ ةوعدلا نع نوريثك فرصناو «ريصقلا تقولا ىلع ةطوبضملا «ةدودشملا

 . " !قيرطلا نع دعتبم فطعنم ىف ةوعدلاب اولخد وأ «رومألا
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 ذنم نرق فصن ىلع اليلق ديزي ام دعب ةيمالسإلا ةوحصلا عقاو ىلإ رظننلف نآلاو
 . .ديهشلا مامإلا اهأدب

 ىسألا ريثت ىرحخألاو «لؤافتلا ىلإ وعدت امهادحإ :ةحاسلا ىلع ناترهاظ كانه
 . نيصلخملا ةاعدلا سوفن ىف

 . .ثيدحلا ءانثأ ىف اضرع تافطعنلا ضعب ركذ یتای (۱)



 نآ حصي ثیحب «مالس إلا ىلإ بابشلا نم ديزم هاجتاو .ةدعاقلا عاستا ىه : ىلوألا

 طاشنب ةرورضلاب طبتري ال «بابشلا دنع ايتاذ ارايت حبصأ مالسإللا ىلع لابقإللا نإ لاقي
 . .بابشلا سوفن ىف ايئاقلت ثحبني اغنإ «ةنيعم ةعامج دوجوب وأ «ةنيعم ةعامج
 ‹ةحاسلا ىف لمعت ىتلا تاعامحلا ةرثكو ءهقرفتو ىمالسإللا لمعلا رثعبت ىه ةيناثلاو

 ىلع اهدحو اهنأ اهؤاعداو ءاهرئاسل اهنم ةدحاو لك داقتناو ءاهذبانتو اهضقانتو
 !لالض ىلع تاعامحجلا ةيقبو قحا

 ىف امهفالتخا عم دحاو تقو ىفاعم -هللا نم ردقب -اتدجو دق ناترهاظلاو
 . عضولا اذه ىلإ تدأ ىتلا ىه ةبكاوتم ابابسأ كانه نكلو !هاجتالا

 ‹ةرعدلا لقح ىف نيلماعلا ةاعدلا دوهج ىلإ -بناج نم -عجرپ ةدعاقلا عاستاف

 !نيملسملل مالسإلا ءادعأ اهميقي ىذلا ةيلاوتلا حباذملا ىلإ - رخآ بناج نم - عجريو
 ىتلا ةوعدلا نأ : مايألا عم امئاد اهرركت عم «مالسإللا ءادعأ امئاد اهنع لفغي ةنس كلتو
 نم مهسفنأ اوعني نأ نوعيطتسي ال -مهقنح نم -ءادعألاو !توق ال مدلا اهل مدقي
 ىلع ىضقي ىذلا وه اذه نأ ةرم لك ىف مهنم انظ «ديرشتلاو بيذعتلاو ليتقتلا
 عمو « قارت مد ةطقن لك عم ةدعاقلا عستتو «مهلامعأ لالخ نم هللا ردق ذفنيف «ةوعدلا
 هب هللا عنصي «هللاب بلقلا لوصوم دحاو لجر داهشتساو . . روهظلا بهلي طوس لك
 نكلو . .تارضاحملا فولأو «بتكلا فولو «بطخلا فولآ هعنصت ال ام ةوعدلل
 .نوملعي ال نيملاظلا

 . .ةدع بابسأ هلف ىمالسإإلا لمعلا رثعبت امأ

 داقنتو «سرفنلا اهل نئمطت ىتلا ةريبكلا ةدايقلا بايغ وه : -رهظألاو -لوألا ببسلا
 اهلوح عمتجتو «لمشلا اهلوح مئتليف «مارتحالاو ةقثلاو ريدقتلاو بحل ا عفادب ةعئاط اهل
 .بولقلا

 ال ةضيرم سوفن امئاد كانهف . . عمجتلا لكاشم لك لحي ال ةريبكلا ةدايقلا دوجوو
 مظعأ وهو «لسرملا ىبنلا وهو ةا هللا لوسر ةدايقو . .اهئاوهأو اهتاوهشل الإ داقنت
 نع قشني هتلعجو ىبأ نب هللا دبع دقح تراثأ دق هلك ةيرشبلا خيرات ىف ةيصخش
 ىف ىربكلا تادايقلا نم ديهشلا مامإلا ةدايق ربتعت ىرشبلا ىوتسملا ىلعو !فصلا

 . تابزحتو ةعامحلا لخاد تاقاقشنا ثودح نم اهدوجو عني ملو « خيراتلا

 عمجي هنأل «عمجتلا لكاشم نم كش نود اريثك للقي ةريبكلا ةدايقلا دوجو نكلو

 ٤



 . .دونجلا عمجتو «ىصخشلا دجملاو روهظلا لجأ نم لمعت ال ىتلا ةصلخملا سوفنلا
 . .ءاوهألا نم نيدرجتم نيصلخم نونوكي ام ابلاغ دودحلاو

 ًاماريثكو ‹ةربخلا اهصقنت ةباش ةريغص تاماعز دلوتت ةدايقلا هذه لثم بايغ ىفو

 لخادم نم لخدم نم «تاذلل صالحإلاو ةوعدلل صالخإلا اهسوفن ىف طلتخي
 نم عابتا بجوتسي قحلا عابتا نأو ‹قح ىلع هنآ مهنم دحاو لك داقتعا وه ناطيشلا
 ىلع :اهنم لك لوقيو ‹«حطادتتو تاماعزلا هذه رحادتت مث نمو !وه هعابتا ىآ !هلثی

 ءهعبتأ الو ءهيلإ بهذأ الف انآ امأ !ىنوعبتيو « ىلإ اوتأي نأ -اودارأ اذإ -هتعامجو نالف

 !قحلا ىلع سيل هنأل

 ةعامج لخاد ىف برتي مل مويلا ةوعدلا ىلع لبقملا بابشلا مظعم نأ :ىناثلا بہسلاو
 اغإ ٠ تالقتعملاو نوجسلا لخاد ةلماعلا تادايقلا بايغل « ةمظنم ةدايق تاذ ةدحأو

 ! ىفكت ال اهدحو ةءارقلاو . .ةءارقلا ىلع . . بتكلا ىلع یہرت

 . .هیبرتو « هملعتو « هدوقت : ةدايق نم هل دبال ىمالسأإلا لمعلا نإ

 ناك دقف ‹«بتكلا اهيفكت -هناحبس هملعب اهقلخ ىتلا -سوفنلا نأ ملعي هللا ناك ولو

 !هتءارق سانلا ملعيو ‹«ساطرق ىف ةلمج هلك نآرقلا لزني نأ ىلع ارداق هللا

 لمعي ال قحل ا نأ ملعي -هناحبس اهب ميلعلا وهو -سوفنلا هذه قلخ ىذلا هللا نكلو

 . . هجوم نم قلتمو « ملعم نم ملعتمو ‹بلق نم بلق هاقلتي نأ الإ سوفنلا یف هلمع

 كلي نكي مل تاقوألا نم تقو ىف هنكلو « ةبغرلاو ةسامحلا كلي ناك بابشلاو

 ! لبسلا هب تقرفتف ءاهڙرقي ابتک الإ

 توبثلا ىعطق ناك نإو «دحاولا صنلا ةلالد ىلع فلتخت نأ لوقعلا نأش نم نإ

 نإ لابلا امو ءةلالدلا ةيعطق ريغ ةلوادتملا صوصنلا تناك نإ لابلا امف !ةلالدلا ىعطقو

 ! ؟تربثلا یعطق ريغ اهضعب ناک

 ةءارق ىلع بابشلا اذه ةأشن عم -هيف بوغرم ريغ ناك نإو -ايعيبط فالخلا مجن دقل

 !د وقي دئاق الو ‹ملعي ملعم الو ‹دشري دشرم الب ‹بتكلا

 نأل ‹قرفتي الو ىمالسإلا لمعلا عمجتي نأ ضورغملاف . كش الب ةئيس ةرهاظ ىهو
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 لح اهل سيل ةلكشم -امئاد لوق امك -اهنكلو . .ءادعألا الإ ادحأ مدخت ال ةقرفلا

 مظعمو !ةاناعم نود متي ىذلا ‹عيرسلا لهسلا لحلا ىرحسلا لحل اب دصقأو ! یرحس

 هلح اغإ !ةيرحسس لولح هل تسيل ىذلا عونلا اذه نم وه ىمالسإلا لمعلا تالكشم
 ىف صالخ إلا عم ‹ فقوتث الب مئادلا دهجلا لذبو ءةاناعملا ىلع ربصلاو « ةاناعملا وه

 :دصقلا

 .''«(نوحلفت مكلعل هللا اوقناو ءاوطبارو ءاورباصو ءاوربصا اونمآ نيذلا اهيآ اي #

 رظنأ ینأل ‹«ءوس نم اهيف ام ىلع ةرهاظلا هذه نم اريثك جعزنأ ال -كلذ عم -ىنكلو

 . لبقتسملل رشؤم ىه ام رثكأ ىضاملا ةليصح نم اهنأ ىلع اهيلإ
 . .ةليوطلا ةوفغلا دعب ةوحصلا ةليصح نم

 ء صالخلا نولواحيو «مهباصأ ام نوكرديو «ةليوطلا ةوفخلا نم سانلا بهي نيحف
 تاهجو فالتخا ثدحي نأ نكي «هل داقنتو هيلإ بولقلا نئمطت ىذلا دشرملا ةبيغ ىفو

 ريغ ىري ثلاثو «كانه نم هاري كاذو ءانه نم صالحخلا قيرط ىرياذهف . رظنلا

 قرطلا ىآ ادیور ادیور حضتی . .ةاناعملا لالخ نم . .ةبرجتلا لالخ نم نكلو

 . لوصولاب نيمق اهيأو «حصأ

 هللا وه امنإ !نوربدي نيذلا مه رشبلا سيل هنآ ىسنل نأ ةدحاو ةظحلل ىغبني الو

 هناحېس وهو . .هتپاعر یف امئاد یهو «ءاھب لفکتملا وهو . .هتوعد هذهو . .هناحبس

 . .اهثبخ یقنیو ءاهفص زیب ناب لفکت یذلا

 هللا ناك امو «بيطلا نم ثيبخلا زيي ىتح هيلع متنآ ام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناك ام

 .74...بيغلا ىلع مكعلطيل
 ىلع سانلا علطي ال وهو . ثيبغلاو بيطلا هيف اطلتخم فصلا كرتي ال هناحبس وهف

 تارابتحخا ىف نينمؤملا لخدي هنكلو . . ثيبحخ اذهو بيط اذه :افلس مهل لوقيف هبيغ

 نونمؤملا هيف صحمتي ىذلا تقولا یف ‹ ثيبخللا نم بيطلا اهب زيمتي تاءالتباو

 . . هلل نودرجشیو

 .[ ۱۷۹ ] نارمع لآ ةروس (۲) .[ ۲۰۰]نارمع لآ ةروس (۱)
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 تاوعدلا هذه ىآ سانلا فرعیس . .ةاناعملا لالخ نمو : .ةبرجتلا لالخ نمف

 «لماشلا كاردإلا اذهب اكرحت حصأ اهيأو «ةلماشلا مالسإلا ةقيقحل اكاردإ رثكأ ةرحانتملا
 : هيفنيو ثبخلا هللا ىقنيو . .هللاصالخإو ادرجت رثكأ اهيأو

 . 4 ضرألا ىف ثكميف سانلا عقني ام امأو ءافج بهذيف دبزلا امآف

 !عنصت ال ةينابر ةبه ىهف « ىمالسإلا لمعلل ۔امئاد  ةبولطملا «ةريبكلا ةدايقلا ام
 نم ةنيعم ةرتف لالخ ةبولطملا ةدايقلا انل عنصي نأب هيصون نأ عيطتسن عنصم كانه سيلف
 تارابتحخالا وهو ىنابرلا عنصملا كانهو ءةينابرلا ةبهوملا كانه نكلو | نمزلا
 ةدايقلل حلصأ وه نم مهنيب نم-زربتو « نينمؤملا صحمت ىتلا تاءالتبالاو

 نيح انل بيجتسي نأ عمطنل « هللا ىدي نیب هب مدقتن بجاو نحن انیلع انإ . . هيج وتلاو
 ‹ لمعلا صاخنو هناحبس هل ةينلا صلخن نأ وه ‹بولطملا دئاقلا اهل زربي نأ هوعدن

 : ءاعدلل هللا بيجعتسيف

 ۰ ٩٩ هه هکل بجتسا ینوعدا مکبر لاقو#

 ىف كقيفر نوكأ نأ هللا لوسراي ىل عدا : هل لاق ىذلا لجرلل ةا هللا لوسر لاقو
 . 7! دوجسلا ةرثكب ىنعأ : لاق ء ةنجلا

 ۔اوناكو ‹خويشلا نم مهمامآ هنوري نم ةدايقب نوقثي ال بابش مويلا كانه ناك اذإو
 سيلف ءاهيلإ مهبولق نئمطت رو ءاهتدايقب نوضري ىتلا ةصاخلا مهتدايق اوزرفپ مل دعب

 هللا ريغي « ةرباع ةلحرم وه امن إ ‹ ةظحللا هذه ىف ودبي امك اجعزم ءامئاداعضو اذه
 : هلل نود ر جتيو « مهسفنأ ظح نم نوصلخيو « مهسفنأب ام نوريغي نح < سانلل اهدعب

 ىف تمجن ىتلا فالحل ا طقن مهأ ضرعتسن نأ ةيلاتلا تاحفصلا ىف لواحنلو

 اذه ىف ةمهم ةلأسم ىلإ هبعنن نأ - كلذ لبق ۔بحأ تدك نإو « ةرصاعملا تاكرحلا

 . .نأشلا

 . كش نود ةيمالسإلا ةكرحلل ىرورض رمأ جهنملا حيحصتو ميهافملا حيحصت نإ

 هجوتتو حيحصلا قيرطلا فرعت مل نإ ةوجرملا اهترمث رمشت نآ ةكرحلا عيطتست امو

 . .هيلإ

 )١( ]رفاغ ةروس (۲) . [۱۷]دعرلا ةروس ٦١[ . ) )۳ملسم هچجرخآ .
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 الب عئاض دهج كلذ لك . . مهنم لينلاو مهحيرجتو نيرخآلا هيفست قيرف لك هيف لواحي
 ! ناطيشلا اهفقلتي ىتلا ةدكللا ةرمثلا الإ « ةرمث

 هيلع ىنبت ىذلا ىعرشلا ليلدلا زاربإو ٠ فداهلا ئداهلا نايبلاب حيحصتلا نوكي اغنإ

 لصافيو هبحاص هب ثبشتي ىذلا مكحلا رادصإ لبق « هللا نيد ىف هقفتلا عم « ماكحألا

 ىلإ انلوصو نوكيو «انسفنأ نم انيلع زعأ قحلا نوكي نيحو ءانتاوذب قلعتن ال نيحو
 نيبتسيو « ةيؤرلا حضتتو «ةيشاخغلا باجنتس « ةريصبو ةساردو ربدت نع قحلا

 . هقيفوتو هللا نوعب ةياهنلا ىف هيلإ ريصتس رومألا نأ دقتعناموهو . . قيرطلا

 لڳ ډ# ډل

 امر نكلو . .ةوعدلا لقح ىف لمعلاب ةمئاقلا تاعامجلا نيب اريثك فالنلا بعشت
 ةيضقو «ساللا ىلع مكحلا ةيضق امه «لدحل او فالخلا امهنأشب راث نيتيضق ربكأ تناك
 صضرعتن ءانأش لقأ اياضق كلذ دعب ءىجت مث . . ةنهارلا ةرتفلا ىف هعابتا بجاولا حهنملا

 . نيتيسيئرلا نيتيضقلا نيتاه نع مالكلا دعب اهضعبل

 سالا ىلع مكحلا ةيبضق

 بهذو . . ةفلتخملا قرفلا نيب لدجلاو فالخلا نم ةحاسم ربكأ ةيضقلا هذه تلغش

 ا ا ا ا

 لاب اللا يلع ن کب ولا كلذ سكع تبث تبثي ملام ءرفكلا وه مويلا سانلا
 . .ةينلا نع رظنلا فرصب هدحو لمعلاب نومكحي نورحآلاو «لمعلا نود اهدحو

 . كاذو فرطلا اذه نيب ةفلتخم لزانم ىف نورحخآ فقوو

 ريكفتلا نم تاولس دعب هب تعنتقا « ' ةيضقلا هذه ىف ميدق فقوم ىل ناك دقو
 ىربكلاو ىلوألا انتيضق نأ ره . . ةظحللا هذه ىلإ هب ًاعنتقم تلزامو ءاهيف بئادلا
 یخبنی الف . مالسأإلا ة ةقيقح مهميلعت ةيضق ىه اغنإ ‹سانلا ىلع مكحلا ةيضق ىه تسيل

 . ۱۹۰٩٦1٩۵ ةنس ڏنم (۱)
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 ةطقن الو ‹ ةوعدلا ىف انزاكترا روحم اهلعجن نأ الو « الصأ ةيضقلا كلت انلغشت نأ
 ىدجألاو ىلوألا اغإ . كاذ وأ فرطلا اذه نم اهيلإ سانلا دشن نأ لواحن ىتلا دشلا

 مهميلعت نإو ؛ مالسإلا ةقيقح نم هولهج ام سانلا ميلعت ىلإ فرصنن نأ ةرمث رثكألاو
 عقاو ريخي ىذلا ء رمغملا ىقيقحلا لمعلا وه ءاهتايضتقم ىلع مهتيبرتو « ةقيقحلا هذه
 ناكو « لايجألا لالخ اهنعاودرش ىتلا ةداجلا ىلإ مهدريو « ةياهنلا ىف سانلا

 . . لابولا مهيلع رج ىذلا وه ةصاحخ ريخألا نرقلا ىف اهنع مهدورش

 ودعلا- لبق نم انيب امك - ىه مالسإلا ةقيقحل ةبسنلاب ةمألا اهيف شيعت ىتلا ةلاهجلا نإ
 ءادعألا اهمدختسي ىتلا ىهو « “) ةوعدلل ربكألا قوعملاو « ةيمالسإلا ةكرحلل لوألا
 . . اهقيوعتو ةوعدلا برحل مهتاودأ ربكأ نم ةادأ

 اهاضتقم نع اهلصف تاذلابو « ىقيقحلا اهاوتحم نم هللا الإ هلإ ال غارفإ ناك دقل
 حاتأ ىذلا وه . . هللا ةعيرش ميكحتو < هللا دنع نم ءاج ا مازتلالا وهو « لوألا

 ال مهمالسإ نأ سانلا ماهيإ عم «مكحلا نع ةعيرشلا ةيحدت ىنويهصلا ىبيلصلا ودعلل

 نع اهيلإ نومكاحتيو «ةيعضولا نيناوقلاب نوضري نيح مهنأو . ةرعش ديق كلذب رثأتي
 ىذلا وهو ! هللا الإ هلإ ال نولوقي اومادام ‹ نيملسم كلذ مغر اولازامف ۰« یضرو لوبق

 مكحلا ىف هنع بيني نأ -ىمالسأإلا ملاعلا ىضارآ نم هركسع باحسنا دعب ۔ ودعلل حاتأ

 ىفضت كلذ عمو ‹مكحلا نع ةعيرشلا ةيحنت ىف رمتست « دالبلا لهآ نم تاموكح

 نأ نود -ةيعضولا اهنيناوقب-سانلا اهلبقتيو « ةلماكلا ةيعرشلا سانلا سح ىف اهيلع

 نأ ىمالسإلا ملاعلا ىف ودعلا ءالمعل حاتأ ىذلا وه مث . هللا ةعيرش ميكحتب اهوبلاطي

 ومادام «مهيلع سانلا بضغ نم نونمآ مهو « ةدابإ مهوديبيو ‹اشطب ةاعدلاب اوشطبی

 ! هللا الإ هلإ ال مههاوفأب نوقطني

 ال ىذلا طابترالا ةقيقحو « مالسإلا ةقيقح سانلا ميلعتو « ةلاهجلا هذه ةلازإو

 سانلا ةيبرت مث « هللا ةعيرش ميكحت وهو « لوألا اهاضتقمو هللا الإ هلإ ال نيب مصفني

 ملاعلا ىف سانلا لاوحأ رّيغي ىذلا «ىدجلملا رمغملا لمعلا وه ‹ ةقيقحلا هذه ىلع

 ‹ مهنید ىلإو مهسفنأ ىلإ مث نم مهدريف .ةحئاضلا ةقيقحلا ىلإ مهدريو ٠ ىمالس لا

 : طرشلا ىلع نووتسي نیح مهل هللا نکمیف
 فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلختسسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 ىف ةبقع مالسإلاب بعشلا لهج فقيسا :(مويلاو سمألا نيب» ةلاسر ىف ديهشلا مامإلا لوق عجار )١(

 . هيلإ ةراشإلا تقبس دقو «مكقيرط
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 ءانمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو «مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ننكميلو « مهلبق نم نيذلا
 . )'٩ «انیش یب نوکرشی ال یننودبعی

 رثانتت الو تتشتت الو «ةلاهجلا هذه ةلازإ ىلإ ةاعدلا دوهج فرصنت نأ ىغبني مث نمو
 ! سانلا ىلع مكحلا ةيضقك اهءارو لئاط ال اياضق ىف

 وه الو «ةيضقلا لحيس ىذلا وه سيل رفكلا وأ مالسإللاب سانلا ىلع مكحلا نإ
 لوألا فرطلا لوقي امك مهل تلق نإ كنإف ! مهفقوم نوريغي سانلا لعجيس ىذلا

 نلف «مالسإلا لامعأ نم ادحاو المع لمعي مل ولو نمؤم وهف هللا الإ هلإ ل لاق نم

 تابلطتم اوفوتسا دق مهنآ مهيلإ ليخي ىذلاو « هيف نوشيعي يذلا ردخلا نم اوجرخي
 نم ائيش مث نم ۔اوريغي نلو ! اولمعي مل ولو مهبويج ىف ةنجل ا نأو «نايإلاو مالسإلا
 رافك متن -رخآلا فرطلا لوقي امك مهل تلق نإو !مالسإلا ةقيقح نع ديعبلا مهعقاو
 نع عافدلاب نولغشنیسف «مکسوفن لح اد یف مکایاون نکت امهم « مکلمع عقاوب

 نم -اوريغي نلو . نيملسملا دادع ىف مهلعجت ىتلا ةيهقفلا ةلدألا نع ثحبلاو ٠ مهسفنأ
 ! هيف نوشيعي ىذلا ءىسلا عقاولا نم ايش مث

 ىذلا وه نوكي دقف -رضاحلا تقولا ىف مهيلع مكحلل ضرعتلا نود ۔ مهميلعتامأ

 نيب امك مهب ام هللا ريغيف مهسفنأب ام رييغت ىلإ سانلا وعديو « بولقلاو راكفألا حلصي
 : هناحیس

 . “" «ہهسفنأب ام اوریغی یتح موقب ام ریغی ال هللا نإ

 اهلقث ىسفن ىف اهل لازام « تارابتعا ةدع هتفقو ذنم _فقوملا اذه ىلإ ىنعفدتو

 . .اهتهاجوو

 راثآو « هلك ليوطلا فارحنالا طخ ربدت دعب -قحب-رعشأ ىننأ : لوألا رابتعالا
 ةقيقحب اهريصبتو ةمألا ةدايق نع مالسإللا ءاملع ءاوزناو «ىركفلا وزغلاو « فارحنالا
 ىراتفلاب ءاهيلع اهتيمعتو ةقيقحلا هذه نع ةمألا ليلضت ىف مهضعب ةكراشم لب «ءاهنيد

 ., " . .مالسإللا ىف هب نوذأملا داهتجالا نم اذه نأ

 . [3١١دعرلا ةروس (۲) , ٠١[ ]روثلا ةروس (1)
 . قباسلا لصفلا ىف اضر ديشر خيشلا ىوتف ىف كلذ نم جذوم انب رم ()
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 ىدصتلا لبق « ميلعتلا ماقم ىف مويلا اتنأ -هلك اذه ربدت دعب حبب رعشأ ىننإ: لوق
 طي ىتلا ةيناشلا ةبرغلا ةلازإل -ميلعتلا اذه نأو . سانلا ىلع ماكحألا رادصإل

 ىذلا وه ةياهنلا ىف هلكلو « ليلق ريغ ائيش دهجلاو تقولا نم جاتحي-مويلا مالس لاب
 الب رفاكلا وهف - ميلعتلاو نايبلا دعب -رصأو ىبأ نمف «الماك امسح ةيضقلا مسحيس
 : ةهبش الب ملسملا وهف ةوعدلا باجأ نمو « ةهبش

 , ١ #نيمرجلا ليبس نيبتستلو «تايآلا لصفن كلذكو#

 . 4 ةنيب نع ىح نم ىيحيو « ةنيب نع كله نم كلهيل #
 كلذ ريغ نيبتي مل ام رفكلا وه مويلا سانلا ىف لصألا نأ نوري نمم ۔ لئاق لوقي دقو

 نأ ليق اكرشم ناك هنأ هنع ىفنت ال ةوعدلاو نايبلا دعب بيجتسي نم ةباجتسا نإ
 «باجأ نم باجأو ىبُأ نم یبأف « میلعتلاو نايبلاب طب هللا لوسر ماق دقف . بیجتسي
 نمف . بيجتسي نأ لبق اكر شم ناک هنأ هلع یفنت ال مهنم باجتسا نم ةباجتسا نكلو
 سائلا عقاو ىلع هناحبس هللا مكح ام لش مويلا سانلا عقاو ىلع مكحن نأ نذإ انقح
 . . كلذ ريغ هنم رهظ نم ألإ ءادتبا نوكرشم مهنآ ررقنف «ةوعدلا لبق ةيلهاحلا ىف

 . قرافلا عم انه هيبشتلاو

 ةهلآ هللا عم دبعي هنأو ‹« هيلع وهام ةقيقح لهجي د نم ةيلهاجلا كلت ىف نكي ملف

 نكي ملامك . .اهتدابع ىلع ارصم اهتيهولأب ادقتعم ءاهيلإ اهجوتم ءاهب امل اع «ىرحخأ
 اهتاذل تدبع ءاوس ءاهلك ةهلآلا هذه ذبن وهو ) هيلإ ىعدي ام ةقيقح لهجي مهنم دحأ

 ‹ هل كيرش ال ىذلا دحاولا هللا ىلإ ةدابعلاب هجوتلاو « هللا ىلإ ىفلز تدبع وأ

 . هاوس مكحلل وأ ىقلتلل ردصم لك ذبنو «هدحو هللا دنع نم ىقلتلاو

 الب نورفاكلا مهنم سانلا نم ةلق دنع الإ مويلا ةمئاق تسيل ةفرعملا نم ةلاحلا هذهو

 مهنأل ‹«ةهبش الب نونمؤملا مهنمو «نوضفري اذام نوملعي مهو نوضفري مهنأل « ةهبش

 لهجلا ةهبش مهب طيحت سانلا نم ريثك كانهو ." نولبقي اذام نوملعي مهو نولبقي
 : ةيميت نبا مامإلا لوقي ةهبشلا هله ىفو . نيقيلا هجو ىلع مهنم بولطم وهام ةقيقحب

 نمف .رفاك وهف هلوسر ىلع هللا لزنآ اب مكحلا بوجو دقتعي مل نم نأ بير ال ۵

 . ٤١[ ]لاقنألا ةروس (۲) . ٠١[ ]ماعنألا ةروس )١(

 . هللا ىلإ اهرمأ بولقلاو ‹ مهرهاظ بسح (۳)
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 ام هنإف . رفاك وهف هللا لزنأ ال عابتا ريغ نم الدع وه هاري اب سانلا نیب مکحی نآ لحیتسا
 لب . مهرباكأ هآرام اهنيد ىف لدعلا نوكي دقو «لدعلاب مكحلاب رمأت ىهو الإ ةمأ نم

 فيلاوسك « هللا اهلزني مل ىتلا مهتاداعب نومكحي مالسإلا ىلإ نوبستني نمت ريثك
 نود هب مكحلا ىغبني ىذلا وه اذه نأ نوريو < نيعاطملا ءارمألا مه اوناكو «ةيدابلا
 الإ نومكحي ال نكلو « اوملسأ سانلا نم اريثك نإف . رفكلا وه اذهو ةنسلاو باتكلا
 ا الإ مكحلا مهل زوجي ال هنأ اوفرع اذإ ءالؤهف . نوعاطملا اهب رمأي ىتلا ةيراج لا تاداعلاب
 مهف هللا لزنأ ام فالخب اومكحي نأ اولحتسا لب « كلذب اومزتلي ملف < هللا لزنأ
 . “«رافک

 . سانلا ىلع ماكحألا رادصإل ىدصتلا لبق ةلاهجلا هذه ةلازإل ميلعتلا مزل انه نمو

 هلك عمتجملا لمشي دحاو مكح رادصإ ةقيقحلا ىف نكي ال هنأ : ىناشلا رابتعالاو
 نيذلا مهو «ةهبش الب نورفاك انلق امك -مهنم . ةريثك تاف عمتجملا اذه ىف سانلاف
 نم ةجح ىأب احيرص اضفر هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا نوضفري وأ « نيدلا اذه نوضفري
 وأ . سانلا ةايح عقاوو عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلاب هل ةقالع ال نيدلا نأ : ججا
 روطتلا نأ وأ . مويلا مكحلل حلصت ال انرق رشع ةعبرأ لبق تلزن ىتلا ةعيرشلا نآ
 ىف «ثدحأ «ءايزآ» ذاختاو ۔ هنيح ىف احلاص ناك ولو ۔ یضاملا ىف ناك ام ذبل یضتقي
 نوقنتعي نيذلا مه ءالؤهو < سائلا ةايح عقاوو عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا

 . هللا ةعيرشو هللا نيد نم اليدب «ةيناملعلا ١ بهاذملا

 هتعيرشب مكحلا ىضتقي مالسإلا نأ نوملعي نيذلا مهو «ةهبش الب نوملسم مهنمو
 ةماقإ ىلإ نوعسيو « هيف اهيلإ اومكاحتي نأ نوكلي اب مهتايح عقاو ىف اهيلإ مكاحتلاو
 . ىعسلا قرط نم ةقيرطب هللا مكح

 ىلإ الو ءالؤه ىلإ امساح افقوم ذختت ال «تامسلا ةزيمتم ريغ ةريبك ةلتك مهنمو
 اذإ كلذ عم مهو ‹ مهيف ىأرلا فلتخي نيذلا مه ءالؤهو ‹ مهتيوه فرعت ثيحب ءالؤه

 نم كش الو مهنمف !مهعومجم ىف ةدحاو ةئف اوسيل مهلاوحأ نيبتتل مهيف رظنلا تققد
 ءال ۇھو . .دجوي مل مآدجو ‹«مکحی مل مآ مکح ‹قالطإلا ىلع نيدلا رمأل هبأي ال

 نم وه ةينابرلا ماكحألا زواجت نأ ةلاهجب دقتعي نم مهنمو . ةديقعالب مهنأل رافك
 ءال ؤهف ء«مهؤاملع » مهللض امك مويلا ةمئاقلا ةرورضلا ةلاح ىف ةمألل رئاجلا داهتجالا

 . ۲۷۸ ص ‹ ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا «ديح وتلا ةعومجىم « ىواتفلا « ةيميت نبا (1)
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 یاران منع یم هی روک نا ی ناجع باقا اکل ن لیجیرع
 نأ هسفن ةيلخد ىف ىنمتی نم مهنمو نایإلاب نئمطم هبلقو هرکآ نم الإ | - لطاب هنآ دقتعی

 ةنمألا ةصرفلا دجي نأ لإ ء هسفن ىف امع ريع ةكرع كرحعي ا هنو ؛ مدمس
 «ءاتفتسا» وأ ءاهب نوذأم «ةريسما ىف . قالطإلا ىلع ىذأل هضرعت ال ىتلا «اماغ
 ! ةبقاعلا نومأم

 ةروصلا نع هدعبو « هرهظم ءوسو ‹هتيوه ءافح الإ هنيب عمجي ال ىذلا طيلغلا اذه

 !ةروصلا تباث الو مجحلا تباث سيل هلك كلذ عم وه « مالسٍحال ةحيحصلا

 كرحتلا ىلإ -ديدش ءطب ىف نكي نإو ءاجلإ هناثجلي نيديدش نيطغض نيب عقاو هنإ
 . حيرصلا ناي لأ ركسعم ىلإ امإو حيرصلا رفكلا ركسعم ىلإ امإ

 ‹ضرألا لك ىف حيرصلا دالإلا رشن ىلإ فدهت ىئلا ةيم اعلا ةيدوهيلا طخض نيب عقاو
 ا یل دا

 . . مهيلع ةلماكلا ة لا وهيا اسف يد هل الاد ب دا ق ال یس

 ىه ىتلا .ديحوتلا ةقيقح نأب سانلا ىلع حلت ىتلا ةيمالسإلا ةكرحلا طغض نيبو
 لمعلاو نيتداهشلاب یقطنلاب اغإ «ناسللاب نيتداهشلاب قطنلا درجمب قفحتت ال ۔مالسإلا

 ةلاسر ىف ديهشلا مامإلا ربع امكو « هلوسرو هللا رمأ امك ضئارفلا ةيدأتو امهاضتقمب

 . ميلاعتلا

 ةكرح «تامسلا ةيفخلا ةلتكلا هذه كرحتت « نيمئادلا نيحلملا نيطغضلا نيذه نيبو

 ىف هنع لصفلتف «نابوذلا مسوم ىف ديلجلا لبج كرحتيامك « ةبئاد اهنكلو ةديئو

 ىذلا انعقاو ىفو . . هلك بواذتي ىتح راسيلا تاذو نيميلا تاذ هئازجأ ضعب هتریسم
 رفكلا ركسعم ىف عقي نم اهنم عقي «ةبئادلا ةديئولا ةلتكلا هذه ةكرح ىرن هشيعن

 . جيردتلاب اهمجح لقيو « حيرصلا نايأإلا ركسعم ىلإ هجتي نم اهنم هجتيو « حيرصلا

 اهيرصنع ىلإ ةلتكلا هله زيت نأ ول : ةنس نيرشع لبق ىسفن ىف لوقأ تنك

 كلت نم ةنس نيسمحخ قرغتسا دق حيرصلا نايإلاو حيرصلا رفكلا «نيزيمشللا

 هيف ىقبت انإ ءاحضاو ازيمت هلك زيمتي ةي لوسرلا عمتجم الو-ضرألا ىف عمتجم دجوي ال ةقيقحلا ىف )١(
 . .ةزيمْلا هتمس هيطعت ىتلا ‹ عمتجملا ىف ةيسيئرلا تائفلا دصقن انكلو « لاعلسا ةيفاحح تاغف امئاد
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 نأ نع الضف ءاهيلع مكحلا رادصتسا ىف انسفنأ دهجن نأ رمألا بجوتسا ام ء«ةظحللا
 دشدو ‹ سانلا اهيلإ دشن ىتلا دشلا ةطقن هلعجنو 4 مكحلا كلذ رمأ ىف مصاختنو فلتخن

 ! ةوعدلا لقح ىف لمعلا اهيلإ
 نم -بابش كانهف : ةلتكلا هذه ىف زيمتلا رداوب ىرأ -" ةنس نيرشع دعب .نآلاو

 بابشو < هللا ءاشي نأ الإ« ةعجر ريب رفكلا ىلإ هجتاو « لحناو ككفتو عيمت -نيسدجلا

 . هيف ءافخال زيمتم حوضو ىف مالسإلا مرتلا -نيسنجلا نم
 تاعماجلا نألي . . تابجحملا تايتفلا ةرهاظ . . ةمخضلا اهتلالد اهل ةرهاظ ىرأو

 ىف تئشنأ ىتلا یهو «ةصاخ ةفصب ةيلمعلا اهتايلك تاعماجلا نم نأليو «سرادملاو

 نهيزب نيدحتيو « مالسإلا نم خالسنالاو داحلإلاو رفكلل لقاعم نوكتل لصألا
 تايلعتسم «سأرلا تاعفار «بسحف ةيلحملا ةيلهاجملا ال ءاهلك ةيملاعلا ةيلهاجلا

 اهناودع لب ءاهدقحو ةيلهاجلا ةيرخس لك باڄحل اب مازتلالا نع نهدصي ال «نايإلاب
 . ليكنتلاو بيذعتلا وأ «نجسلاو لاقتعالاب « نيحلاو نيحلا نيب نهيلع

 ىف !نييمألل » ىدرهيلا طيطختلا ناك دقف . .اهعلالد اهل تاذلاب ةرهاظلا هذهو
 !ادبأ اهيلإ عجرت ال ثيحبب اهديلاقتو اهقالحأو اهنيد نم ةأرملا جارخإ وه هلك ملاعلا

 نيدلا ئدابم اهءانبأ نقلت « مأ» كانه نوكت ال نيح « هلك عمتجملا داسفإل انامصض

 ةملسملا ةآرملل ىنويهصلا ىبيلصلا طيطختلا ناك مث . ." راغص دعب مهو قالحخألاو
 عمتجملا داسفأل انامض «لبق نم ةيبروألا ةأرملا هيلإ تعفد ىذلا طخ ا تاذ ىف ريست نأ
 قالحخألاو نيدلا ئدابم اهءانبأ نقلت «ةملسم مأ كانه نوكت ال نيح « هلك ىمالسإلا

 «اهعسو ىفام لك ةينويهصلا ةيبيلصلا تلذبو ءةلوفطلا ةلحرم ىف مهو
 باجحلا ىلإو «مالسإلا ىلإ ةملسملا ةأرملا ةدوع لعجل اهلئاسو لك تمدختساو
 ىرعلا حبصأ نأ دعبو « همظعم وأ هلك اهدسجب ترعت نأ دعب ةليحتسم « ىمالسإلا

 ررطتلاو رضحتلاو ىقرلا ىلع ةمالعو ««!ندمتملا » عمتجملا لوصأ نم الصأ
 !قالطنالاو

 ءاهمامأ ةينويهصلا ةيبيلصلا اهتعضو ىتلا زجاوحلل ةملسملا ةاتفلا ماحسقا نإف كلذل

 . (م٩۱۹۸) ھ٩۰٤۱ ماع یف اذه بتک (۱)

 . «ةرصاعم ةيركف بهاذم» باتك نم ؛ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود ١ لصف تثش نإ رظنا (۲)

 . (فارحنالا راثآ » قباسلا لصفلا ىف اذه ىلإ انرشأ (۳)
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 ةريبكلا هتلالد هل رمأ ۔اديلقت ال ةديقع وحلا اذه ىلع ىمالسإإلا باجحلل اهتدوعو

 لخاد ىف هليبس ذخأي أدب ىذلا زيمتلاو « عمتجملا ىف راص ىذلا لوحتلا ىدم ىلع
 . .تامسلا ةعيمتملا ةلتكلا

 زيمتلا ةيلمع متتل « نيثالث وأ ىرخأ ةنس نيرشع ىلإ جاتحي رمألا نأ انضرتفا ولف
 جاتحي ال ىسح ىف رمألاف «اهيف احضاو اراسم ذحأتل ىتح وأ « ةعيمتملا ةلتكلا كلت ىف

 نيب ىرج ىذلا ء هلك ماصحخل ا اذه وأ « هلك فالحلا اذه وأ « هلك لدل ا اذه ىلإ

 ىف ۔هنأل « سانلا ىلع مكحلا ةيضق لوح ىمالسإإلا لقحلا ىف ةلماعلا تاعامجلا

 هاندجو هيلإ بيوصتلا انمكحأ املك « كرحتم مسج ىلع بيوصتلا ةلواحمك _ ىروصت

 ! تاوطحخ عضب ولو هناکم نم كرحت دق

 ضعب دنع قلحلا ريفت دق ‹ ةسوملم ةقيقح وهل ةلتكلا هذه ىف ةكرحلا ءطب نإو

 مويلا ةروصلا نإ لوقن نأ لاحيب عيطتسن ال انكلو ءمهريغ دنع سأيلا ريثت دقو ءةاعدلا

 لبق تناك امك وأ « ةنس نيسمح لبق تناك امك ىه «دوسألاو ضيبألا «ءاهيبناج نم

 ةعرس نع رظنلا فرصب « رييختلا اذهب ةربعلاو . . رارمتساب ريغتت اهنإ . . ةنس نيرشع
 .رييختلا

 ىمالسإلا مكحلا ضراعت نل «ريهامحلا» نم ةعيمتملا ةلتكلا هذه نأ : ثلاثلا رابتعالاو

 ىتلا «ةينيدلا فطاوعلا» عفادب وأ ءاهيلع ةيلوتسملا ةيباسلا عفادب ءاوس ‹ موقي نيح

 .. مالسإلا ركذي نيح اهيلع ىلوتست

 ريهامج صحخألابو ۔ريهامجلا هذه اهيف شيعت ىتلا ةقيمعلا ةلاهجلا نأ حيحص
 ميكحت نيبو هللا الإ هلإ ال نيب قيثولا طابترالاب اهلهجو « مالسإلا هاجت  «نيفقشملا»
 تاحفصلا ىف انيب امك ةيمالسأإلا ةكرحلا دض مويلا مدختست ةادأ ىه ء هللا ةعيرش

 مكحلا نأ انه هدكؤأ ىذلا نكلو . . ةكرحلا تاقوعم ربكأ نم قّوعم ىهو « ةقباسلا

 مايقب حمسي ىذلا دحلا ىلإ «ةملسملا ةدعاقلا» عستت نيح ىأ ۔موقپ نیح یمالسإللا

 رمأ وهو « ةيلاحلااهتروص ىلع تيقب نإ ىتح ةعيمتملا ةلتكلا نإف -ىمالسإلا مكحلا

 ىذلا اإ . هليبس ىف ةبقع فقت نلو « ىمالسإلا مكحلا ضراعت نل نكح ريغ
 نويناملعلاو نويعويشلا ىأ . .«نويدئاقعلا » مه ىمالسإلا مكحلا ضراعيس

 تاعامجلا فلتخت ىتلا ةعيمتملا ةلتكلا نيب نم اوسيل ءالؤهو . مهبارضأو نودحىلملاو

 . حيرصلا رقكلا ركسعم اوراتخا نيذلا نم مه اغنإ ءاهيلع مكحلا ىف
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 ناک ‹ موقي نيح ىمالسإللا مكحلا دض فقتس تناك ةعيمخملا ةلتكلا هذه نأ ولف

 ديدحعتل ءاهل ةبسنلاب طوبضملا ىعرشلا مكحلا ىرحتل دهجلا هيف لذبي نأ ايرح رمألا
 ءهللا الإ هلإ ال ةقيقح نايب وه . . ةوعدلا وه اهنم انفقومف نآلا امأ .اهنم ىئاهنلا انفقوم
 مالسألا ىناعم ىلع ةوعدلا هذهل بيجتسي نم ةيبرت ةلواحمو « مالسإلا ةقيقحو

 هذه ىلع مكحلاب طبترت ال وحنلا اذه ىلع -ةوعدلاو . “" ةيقيقحلا هتايضتقمو ةيقيقحلا
 مهيلإ هجوت ىتلا ةوعدلاف « نيرفاك وأ هللا نازيم ىف -نيملسم اوناك ءاوسف . ةلتكلا
 ‹ ىمالسإلا لقحلا ىف لعفلاب مهنم نيلماعلا ىتح . . سانلا لكل ىه . . ةدحاو نآلا
 ىلإ ةوعدلاب نولغتشي اوناك نإو <« هللا الإ هلإ ال تایضتقم لک نولهجی مهنم اریثک نإف

 ذنم ةمألا ةايح ىف لغوت ىذلا ىئاجرإللا ركفلا ريثأتب لوقي نم مهنم نإو !مالسإللا
 لامعأ نمأدحاو المع لمعي ملولو نمؤم وهف هللا الإ هلإ ال لاق نم » : نورق
 !!«ءالسرلا

 نيملسم ىلإ سانلا فينصتب  رثأتت وأ - ريغنت  ةنهارلا اهتلحرم ىف ۔ةوعدلا تناك ولف
 ۔ذثدنع۔اننأل < هيف ةقدلا ىرحشتنو <« فينصتلا اذه ىف دهتجن نأ بجول ‹ نیرفاکو

 نمادحاو انول مدقن نآلا اننأ عقاولا نكلو . قيرف لكل ةوعدلا نم اصاحخ انول مدقنس
 اندنع كشال نيذلا « ىمالسإللا لقحلا ىف لعفلاب نيلماعلل ىتح « سانلا لكل ةوعدلا
 !مهلاوحأ نم رهاظلا بسح ‹هتوعدو هلل مهصالخإ یفو ‹ مهمالسإ یف

 نم دہال هنإ : فارطألا عيمج نيب ةمئاقلا لدجلا ةكرعم ىف «سانلا نم ريثك لوقيو
 لماعتن فيك ددحنو «مهنمانفقوم ددحلل « رفكلا وأ مالسإلاب سانلا ىلع مكحلا
 . .ةوعدلا ىف ىكرحلا لماعتلا وأ « ىمويلا لماعتلا ىف ءاوس < مهعم

 انلماعت ةقيرطو «مهنم انفقوم ديدحتل سانلا عومجم ىلع مكحلا ةرورض امأف

 ! یلمع وه امن رثکأ یرظن مالک وهف «مهعم
 نينيعم دارفأ عم امنإ « هرسأب عمتجملا عم -ايعقاو ۔لماعتن ال رومألا رثكأ ىف نحنف

 ءارشو عيب ىف ايلام الماعت وأ ‹ ةرهاصمو جاوز ىف ايعامتجا الماعت ناک ءاوس «هنم
 عيطتسن تالاجملا هذه لك ىفو .ةوعدلا لاجم ىف نيدلا اذهب ةكرح وأ « ةراجتو

 لماعتن ىتمف « هرسأب «عمتجملا» امأ . . هعم انتاقالع ميقن ىذلا نم «نيبتن» نأ ةلوهسب
 !؟ ةفصلا هذهبو ةروصلا هذه ىلع هعم
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 ال اهنأل (ةيلهاج تاعمتجم ١ اهنأب مويلا اهيف شيعن ىتلا تاعمتجملا فصن ادنإ

 نکلو .رشبلا عنص نم ةيلهاج عئارشب مّكحتو مُكحت امنإ « هللا ةعيرشب مّكْحُت الو مُک
 همكح هل درف لك لب ‹ تاعمتجملا كلت ىف نوشيعي نيذلا دارفألا قحلي ال فصولا اذه

 نمو ءاهنم وهف اهب ىضر نمف « هللظت ىتلا ةيلهاحلا ةلظملا نم هفقوم بسح «٠ صاأخلا

 . 'اهمکح ریغ همکحف اهرکنآ وأ اههرک

 لماعتن اغإ ‹ لكك عمتجملا عم لماعتن ال -تالاجملا عيمج ىف ىدرفلا انلماعت ىفو

 مهعم انتاقالع ميقنو « مهلاوحأ نيبتن نأ ۔انلق امك ۔ عیطتسن ‹ عمتجملا كلذ ىف دارفأ عم

 . مهلاوحأب انتفرعم ساسأ ىلع
 تارابتعا اهل ۔نآلا۔ةكرحلا نآ عقاولاف ءةوعدلا ىف ىكرحلا لماعتلا لاجم ىف امأ

 ةخسارلا ةدمعألا ءانب ىلإ جاتحت نآلا ةكرحلاف . .مالسإلاو رقكلا تارابتعا ريغ ةصاح

 صلخلا نيملسملا نم ناك ولو ناسنإ ىأ هل حلصي ال رمألا اذهو ۰ ءیش لک لہق

 ةباحصلا هلجأ نم وه هنع هللا ىضر رذ ابأ ناف . مهمالسإ ىف اندنع كشال نيذلا

 ‹ ب لوسرلابو مالسإلاب اقيمعاخسار انايإ نمآ دقو ‹مهيلع هللا ناوضر ماركلا

 یف یقبی نأ هحصن لب ‹ 445 لوسرلا هل نذأي مل ةوعدلاب كرحتلا ىف بغر نيح هلكلو

 . مالسٍوال نيكمتلا متي ىتح یآ ‹«رمألا اذه رهظي یتح هموق

 ىلع ىنبني ال ۔ ةكرحلا ساس ىلع مهعم تاقالع ةماقإ وأ _ةكرحلل سانلا انريخعتف

 نيملسملا نيب نم رايتحالا ىلإ كلذ زواجعتي لب . نيرفاكو نيملسم ىلإ سانلا انف ينصت

 . ءانبلا ةلحرمل حلصي هنأ دقتعن نم صلخل ا

 ىف اهل سيلف ةديقعلا لاجم ىف اهتيمهأ لك ىلع. رصانثلاو (ءال ولا » ةيضق امأ

 ىتح ىعقاو ىلمع لولدم « ةككفملا ةرئاحلا ةبرطضملا انتاعمتجم ىف « ةنهارلا انلاوحأ

 ةعيرش همكحت طبارتم عمتجم موقي نآ ىلإف !اهلجأ نم سانلا فينصتب انسفنأ لغشن

 ةيعقاولا ةيلمعلا اهتقيقح ىف ءالولا ةيضق لظتس ‹ هتاقلطنمو هتافرصت لك طبضتو « هللا

 ةدحو هطبرت ال ىذلا ىلهاجلا عمتجملا لخاد ةمئاق «تاعمجت» ةيضق وأ « ةيدرف ةيضق

 . كةفحم
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 ىف فئاظ ولا نم دلقتن اذام » : ناونعب لصفلا اله ىف ةيلات ةرقف ىف ةيضقلا هذه حرش رظنا (1)
 عممشجلا

 . «ىلهاجلا

 . ةكر علا جهنم نع ملكتن نيح هنع ثيدحلا دواعنسو ‹ لبق نم رمألااذه ىلإ انرشأ (۲)



 ةدرلا دح ميقن ذإ < مهتايح ىف ىعقاو رثأ سانلل انفينصتل نوكي ىتح ةلود دعب انسلو

 هلرقن دحاو مالکبو . .سانلا لكل ةوعدو .« ةوعد نحن اإ . . مهنم نيدترملا ىلع

 . ءانبلا ةلحرمل حلصي هنأ دقتعن نم نيبيجتسملا نم ريختن مث ۰ . سانلا لكل

 رايتخا وه « هللا نازيم ىف ةهاجو هل نوكت دق تاعامجلا ضعب هريثت دحاو رمأ
 نأ عيطتسن ال اننإ : ةحيرص ةملك لوقن ددصلا اذه ىفو . هفلح ىّلَصي ىذلا مامإلا
 مامإللا كلذ ىلع قبسملا مكحلاامأ . هيلإ حاتري ال مامإ ءارو ةالصلا ىلع ادحأ هركن
 . ' !هللا عرش ىف زئاج ريغ رمأف «كشلا لمتحت ال ىتلا ةعطاقلا ةنيبلا ريغب «رفكلاب

% e + 

 ىتلا ةعاسلا ةيضق ىه سانلا ىلع مكحلا ةيضق نأ ىرأ ال اهلك تارابتعالا هذهب

 ةاعدلا ضعب اهآطبتسا نإو -ةوعدلا ةايح ىفو مألا ةايح ىف ةريصق ربتعت نمزلا نم ةرتف

 نيقيرف ىلإ ايجيردت اهلرحتس ۔ةعيمتملا ةلتكلا ىلع اضرف ةضورغملا  ةبئادلا ةكر حلا نأل
 : فالتح الا اهيف عقي الو . سانلا اهب اهفرعي ىتلا ةزيمتملا اهاميس امهنم لكل « نيزيمتم

 . . . حيرص ناي وأ حيرص رفك
 e و ۴

 هجون نأ ىخبني ‹«رضاحلا تقولا ىف سانلا ىلع مكحلا ةيضق ابناج ىقلن نيح انكلو
 . هللا الإ هلإ ال ةقيقحو «مالسإلا ةقيقح نم هولهج ام سانلا ميلعت ىلإ هلك انمامتها

 هللاو . هلل انقانعأ ىف ىتلا ةنامألا انيدأ دق نوكن ال مهتلاهج ىلع مهانكرت نإ اننإ

 : 4و هیبنل لوقی یلاعتو هناحبس

 ةوعدلاو ءاتفأالاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر ةعبط °۲٠ ص ۲ ج ) ةمادق نبال ىنغملا ىف ءاج (1)

 هتالصف ‹ ىثنح هنوك وأ همالسإ ىف كش نم فلح ىلص اذإ ١ : (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب داشرإللاو

 ءامامإ ناك اذإ اميس « مالسإلا نيلصملا نم رهاظلا نأل « الكشم ىشنخ هنوكو « هرفك نيبي مل ام ةحيحعص
 ىشنح وأ ارفاك ناك هنأ ةالصلا دعب نيبت نإف . لاجرلا مؤي نم اميس « ىثنحخ ةنوك نم ةمالسلا رهاظلاو

 . .٠ . ةداعأإللا هيلعف الكشم

 امثاد كانهف . الماك ازيمث هلك زيمتي الإ لوسرلا عممتجم الو-ضرألا ىف عمتجم دجوي ال هنإ افنآ انلق (۲)

 ااط نوملسم مهنأ هللا لزنآ اب مكحي ىذلا ملسملا عمتجللا ىف ءالؤه مكحو . عمتجم لك ىف !نوقفانما
 هللا ةعيرشل اوعضخي مل نإف ءاهيلع نوجرخي الو هللا ةعيرشل نوعضخيو هللا الإ هلإ ال نولوقي اوناك

 . نیتداهشلاب اوقطن نإو نیدترم اورہتعا
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 )١(. 4هتلاسر تغلب امف لعفت مل نو ٠ كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأي
 ةعيرش ميكحتب قيثولا اهطابتراو « هللا الإ هلإ ال ةقيقح سانلا ميلعتب مقن مل نإف

 هلوق ىف هللا انرمآ امك ةوعدلاب انمق دق نوكن نلو « ةنامألا انيدأ دق نوكن نلف «هللا
 : یلاعت

 مه كئلوأو ءركلملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ءريغلا ىلإ نوعدي ةمأ مكتم نكتلو
 .  نوحلغلا

 ادحاو المع لمعي مل ولو نمؤم وهف هللا الإ هلإ ال لاق نم : سانلل ادلق نإ اننآ امک
 «مالس إلا ةقيقح نع مه ا ل ةثجرلا ةالغ ةلوق ىهو مالسإللا لامعأ نم

 :دعاقلا 3 مايق ىلاتلاب انرخأو ‹مهزيمتو مهجضن انرخأو ‹ مهعيقت ىلإ اعيمت مهادزو

 ىلإ نوکنو « ضرالا یف هل نگی الو یمالسإلا مکمل ا اهریغب موقی ال یتلا « ةیمالسإلا

 ي : مالسإلا ةاعد ىلع ةيغاطلا انعأ دق یعو ريغب وأ یعوب ۔كلذ بناج

 ! سانلا اهيف ردسي ىتلا ةلاهجلاب عفلتم ءريهامجلا ةبضغ نم نمآ وهو مهحبذيو

 ىلع هباسحو ايندلا ةايحلا ىف ملسم وهف هللا الإ هلإ ال لاق نم : مهلانلق نإ كلذك
 فيز نم اهيف ام ةيلاتلا روطسلا ىف نيبنس ةعداخ ةملك مهل انمدق دقف «ةرحآلا ىف هللا
 ةبسانملا ةملكلا ىه تسيل  ةحيحص تناك ول ىتح-اهنوك نع الضف . . ةعيدحخو
 ىف نوقراغو « مالس إلا ةقيقح ةقيقح نع دعبلا لك نوديعب مه ثيح < ةنهارلا سانلا لاوحأل

 دمي نمل ةجاح ىف اوسيل مهف « ةقيقحلا هذه نع مهدعب ءارج نم عايضلاو ناوهلاو لذلا

 ؛ ميا نم مهقوي نا ةجاح ىف مه اغ ؛ ةلفخ او عل يسفلاو ناوهلار ٠ل ىف مج

 . مهلاح هللا ريغيف « مهسفنأب ام اوريغيل

 نأ مهتمهم الو ! مااسإلاب ةروزم تاداهش سانلا اوطعي نأ ةاعدلا ةمهم تسيلو

 موي هللا مهل ميقي ال نمم اوناك ولو ايندلا ةايحلا ىف نيملسم نونوكي فيك سانلل اوليہي

 ‹ هللا نازيم ىف ةقيقح نينمؤم نونوكي فيك سانلل اونيبي نأ مهتمهم اغنإ ! انزو ةمايقلا
 ةقيقح۔مالسإلا ةقيقح سانلل اونيبي نأ مهتمهم نأ ىأ « ةمايقلا موي هدنع نيلوبقمو

 ! ايندلا ةايحلا ىف مالسإلا ةيرهظم سانلل ققحي ام ال -كرشلا نم ةئيربلا ديحوتلا

 امك هللا الإ هلإ ال قطن درج ققحت ال ىهف ايندلا ةايلا ىف مالسإلا ةيرهظم ىتحو
 . ةقباسلا روطسلا ىف اهيلإ انرشأ ىتلا ةفئازلا ةلوقلا معزت

 . [1٤٠٠نارمع لآ ةروس (۲) 1¥ ةدئالا ة روس(
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 اهتاذ ءاقلت نم اهباحصأب قصلت ال ةفصلا هذه نكلو . ايندلا ةايحلا ىف مالسإلا ةفص
 ىه اغنإ ! اولعف امهم مهتايح ةليط مهب ةقصال لظت الو  ةيقيقح وأ ةيرهظم تناك ءاوس
 الو 4 ةظحل لك ىف ناسنأإلا هب موقي مئاد لمعب 4 ةظحل لك ىف مئاد تيبشت ىلإ جاتحت

 ‹ رومألا نم رمأ لك ىف هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا وه « ةظحل ةيأ ىف هب مايقلا نع فكي
 . رومألا نم رمأ ىف اهريغ ىلإ مكاحتلا مدعو

 اغنإ .ايندلا ةايحلا ىف مالسإلا ةفص هل لظت ىكل امهنم لكل مزال وهف هللا ةعيرش
 ىف وهو « اقافن هللا ةعيرش ىلإ مكاحتي ىرهاظلا مالسإلا بحاص نأ ىف نافلتخي
 اقيدصت هللا ةعيرش ىلإ مكاحتي ىقيقحلا ملسملاو ءرانلا نم لفسألا كردلا ىف ةرحخآلا
 نم دبال نیلاحلا یفو .. هتعاطو هناي ءازج هتانج یف هللا هلحخ ديف ¢ هلل ةعاطو انام إو

 مالسإلا ةفص ناسنوال لظت ىكل 1 هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا

 فرصب -۔ايندلا ةايحلا ىف املسم هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لاق نم ربتعي اغإ

 نآ نود <« هللا ةعيرشب مكحت ىتلا ةيمالسإلا ةلودلا مايق ةلاح ىف -هبلق ىفامع رظنلا
 اهنع ضارعإلا مدعو هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاب دهعتي نأ نيتداهشلا قطن عم  هنم بلطي

 ۔اهب رقم هنأ اهلثاق ىف ضرتفي « هللا الإ هلإ ال تایهیدب نم ةيهيدب كلذ نأل ءاهريغ ىلإ
 ةعيرش ميكحت ىف لثمتم ضرألا ىف مئاق هللا ال] هلإ ال ناطلس نألو . ! اقافن وأ ةقيقح
 اذه ىلع جرخي نأ ۔اقفانم وأ انمؤم ناك ءاوس نيتداهشلا قطان ىف ضرتفي الو <« هللا
 ! دحل ا هيلع ماقيو ادترم ربتعي ذئنيح هنأل ي هيلع درمتيو ناطلسلا

 رقي ۔اقفانم وأ انمؤم ناك ءاوس ۔ ىمالسإللا مكحلا لظ ىف نيتداهشلاب قطانلا نأ ىأ
 هب رقيامهدحأ (؟'اهدقتعي مل مأ هبلق یف امهتقیقح دقتعا ءاوس ) دحاو نآ یف نیرمأب
 الإ هلإ ال هنأ وهف هناسلب قطن هب رقي یذلا امأف . هلاح عقاوب هب رقي رخآلاو «هناسلب ًاقطن
 نأ ىغبني ةعيرش ال هنأ وهف " هلاح عقاوب هب رقي ىذلا امو . هللا لوسر ادمحم نأو هللا
 ٠ هللا مكح ريغ مكحل ةيعرش ال هنأو ‹ هللا ةعيرش الإ مكحت

 رارقإلا وهو مّكحت نأ یغبنی یتلا یه اهدحو هللا ةعيرش نأب هرارقإ نع لکن ناف
 دح هيلع ميقأو ءادترم ربتعا۔ هناسلب هب رقآ امیف نمضتم هنکلو « هناسلب هقطنی مل یذلا

 . مارتلالا هانعم انه رارقأولا () . قفانملا رفاكلا اهدقتعي الو نمؤملا اهدقتعي )١(
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 نأو « هللا الإ هلإ ال هنأ ةرم ةئام مويلا ىف ددري لظ ولو ء ىمالسإلا مكحلا لظ ىف ةدرلا

 ‹ نيتداهشلاب قطنلا درجم وه مالسإلا ةفص هاطعأ ىذلا ناك ولو ! هللا لوسر ادمحم

 وهو دحل ا هيلع ماقي فيكف ‹ امهقطن ىف نمضتم ىضتقم الو ءامهل مزال دوجو نود
 ّ !؟ نيتداهشلا ددري لازیام

 -اهنم ايش هراكنإ وأ « هللا ةعيرش ميكحت نع هضارعإ ببسب دترملا ىلع دحل ا ةماقإ نإ

 درجمب مالسإلا ةفص ىلع لصحي مل هنأ ًاعطق دكؤي نيتداهشلاب قطني لازام وه امنيب
 امهقطن ىف نمضتل ارارقإلاو « ةهج نم نيتداهشلاب قطنلاب اغإ « نيتداهشلاب قطنلا
 هنأ نيتداهشلاب قطن نيح هيف ضرتفا دق هنأو . ىرخأ ةهج نم هللا ةعيرشب مازتلالاب

 مازتلالا اذهب هناسلب رقي نأ هنم بلطي مل ولو هللا ةعيرش ميكحت وهو ۔امهاضتقجب مزتلم
 الوسر هللا لسرأ ذنمو « نيد ةيرشبلا ىف ناك نم هللا الإ هلإ ال تايهيدب نم هنأل ءاصن

 ! هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا : مهل لوقيو < هللا الإ هلإ ال : سانلا لوقي

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ الب قطنلا ناك ول . . كلذ ريغ ىلع رمألا ناك ولف الإو

 اهنع ضارعإلا مدعو ءاهاوس نود اهدحو هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاب ًارارقإ نمضتي ال

 ةايحلا ىف لتقلاب اناسنإ بقاعي نأ هناحبس هللا لدع نم روصتي فيكف . .اهاوس ىلإ
eمازتلالا الو هب رارقإلا هنم بلطي مل ءىش ىلع ةرخآلا ىف ميقملا باذعلابو  

 هب

 ذخأي ىتلا ةيفيكلا ىه هذهو ‹« صضرألا ىف ةمئاق هللا ةعيرش نوكت نيح لاحلا وه اذه

 : نيقفانم نيرفاك مهسفنأ ةليخد ىق اوناك ولو ءايندلا ةايحلا ىف مالسإلا ةفص سانلا اهب

 اهنع ضارعإإلا مدعو ء هللا ةعيرشل عوضخلاو « هللا لوسر دمحم <« هللا الإ هلإ ال قطن

 يققانلا نأ نمؤلاو قفاخلا نيب قراغلا لظيو .ماكحألاو مظنلاو عئارشلا نم اهريض ىلإ

 اعمطو ةعاطو ةديقع اهيلإ مكاحتيف نمؤملا امأ « نايإ ريخب اقافن هللا ةعيرش ىلإ مكاحتي

 . ناوضرلاو ةنجلا ىف

 تبشي فيك اهب لوسرلا نيب دقف ‹ ضرألا ىف ةمئاق ريغ هللا ةعيرش نوكت نيح امأ
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . هنع طقست اهلعجي الو «هسفنل مالسإلا ةفص ناسنإلا

 نوذخأي ‹باحصأو نويراوح هتمآ نم هل ناک الإ یلبق ةمأ یف هللا هثعب یبن نم ام

 < نولعفي الام نولوقي «فولحخ مهدعب نم فلخت اهنإ مث «هرمأب نودتقيو هتنسب
 وهف هناسلب مهدهاج نمو «نمؤم وهف هديب مهدهاج نمف .نورمؤي الام نولعفيو

 هللا نإ .نوقتی ام مهل نیب یتح مهاده ذإ دعب اموق لضیل هللا ناک امو : لیزنتلا مکحم یف یلاعت لوقی (۱)

 ١٠١[. :ةبوتلا ةروس] «ميلع ءىش لكب
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 ,'«لدرحخ ةبح ناهيإللا نم كلذ ءارو سيلو نمؤم وهف هبلقب مهدهاج نمو . نمۆم

 . )١( هللا لزنأ اب نومكحبي

 مهوملعي نأ ةاعدلل ىغبني ىذلا وهو «سانلا هلهجي ىذلا وه قيثولا طابترالا اذهو
 قئاقح متکی نم هللا هب دعوت باذع نم ًارارفو 0 هلل مهقانعأ ىف ىتلا ةنامألل ءادأ «هایإ

 ّ : نيدلا اذه

 ىف نولكأي ام كئلوأ اليلق انمث هب نورتشيو باتكلا نم انلزنآ ام نومتكي نيذلا نإ #
 . ")يهبل باذع مهلو «مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الو ءرانلا الإ مهنوطب

 كئلوأ باتكلا ىف سانلل هانيبام دعب نم ىدهلاو تانيبلا نم انلرنأ ام نومتكي نيذلا نإ ل
 . “© «نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي

 نأ : ةقيقحلا هذه سانلل نيبن مل نإ ةوعدلاب نيمئاق الو ةنامألل نيدؤم نوكن الو
 هباسحو «ةقيقحلا ىف اقفانم ناك ولو هريفكت زوجي الو ۔ايندلا ىف املسم ربتعي ىذلا

 ىلإ مكاحتي ىأ ۔امهاضتقمب لمعيو نيتداهشلاب قطني ىذلا ره ۔ةرخآلا ىف هللا ىلع
 ىف سانلل نيبن نأ ىخبنيامكو « ميلاعتلا ةلاسر ىف ديهشلا مامإلا لاق امك هللا ةعيرش
 اضرو ميلستو ناييإ نع كلذ عنصي ىذلا وهف ىقيقحلا نمؤملا امأ . ميلعتلا ماقم
 : صالخإو

 اغ اجرح مهسفنا یف اودجیال مث ‹ مهنیب رجش امیف كومکحی یتح نونمؤي ال كبرو الف
 . “«امیلست اوملسيو تیضق

 ةكرحلا جهنم

 ةكرحلا جهنم لوح اعساو افالتخا ةوعدلا لقح ىف مويلا ةلماعلا تاعامحلا فلتخت
 نم نرق عبر لبق امئاق فالحلا اذه نكي مل ارو .ةنهارلا ةلحرملا ىف هعابتا بجاولا
 هجرحأ (۱)
 . «ححصت نأ یغبني میهافم » باتک نم «هللا الإ هلإ ال موهفم ٥ لصف تثش نإ رظنا (۲)

 ٦١[. ]ءاسنلا ةروس )٥( . [۹٥٠]ةرقبلا ةروس ۱۷٤[ . )٤( ]ةرقبلا ةروس (۳)
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 هتعامج ماقأو ديهشلا ماما همسر ىذلا جهنملا ىلع ريست ةكرحلا تناك دقف .نامزلا
 .ةعامجلا كلت ريغ ىرخأ تاعامج ةحاسلا ىف كانه نكت ملو «هساسأ ىلع

 تاهجو ددعتب فقارملا تددعتو . . رظنلا تاهجو تددعتو « تاعامحلا تددعت

 . .رظنلا

 اهفقاوم تفلتخا نإو «تاعامجلا هذه مظعم نيب عمجي اكرتشم ارمأ كانه نكلو

 لصت مل یأ .- دعب حجلت ملو ٠ نرق فصن نم رثكأ ةوعدلا ىلع ىضم : نولوقي

 . . ىنابرلا جهنملا ساسأ

 ىتلا تايلقألا نم مهريغو « نوحجني نييعويشلا نإ : نولوقي تقولا تاذ ىفو
 نأ دبالف !نولصي ال نوملسملاو «مكحلا ىلإ لصت ركذي مجح الو ىبعش دنس اهل سيل
 ! فالخلا أدبي ةطقنلا هذه دنعو . . رييغتلا نم دبالو . . ةكرحلا جهنم ىف اطحخ كانه

 اذه ححصن نأ «ةنهارلا ةلحرملا ىف هعابتا ىغبني ىذلا جهنملا ثحبن نأ لبق انل دبالو
 ةيناملعلاو ةيعويشلا تاكرحلا ىلع ةيمالسإلا ةكرحلا سايق حصي له : هتاذ روصتلا

 !؟ بوعشلا رهقتو مكحلا ىلإ لصت ىتلا تايلقألاو

 اهلقثب الو ‹ ىتاذلا اهدهجب حجدت ال تاكرحلا هذه نأ ءدب ىذ ئداب كردن مل نإ اننإ

 مزاللا دنسلا اهئاطعإو ءاهل مالسإلا ءادعأ كيرحتب ‹ جراخلا نم حجت اغإ ٠ ىتاذلا

 لاجم ىف لمعلاب نيريدج نوكن ال . .اهلالذإو اهبوعش رهقل ةمزاللا ةوقلاو ءاهل
 ىلع لمع موقيال اهريخغبو « ىعولاو ةريصبلا ىلإ جاتحي لمعلا نأل «ةوعدلا
 ىمالسإإلا لمعلا نع الضف ‹قالطإلا

 ١©  ىنعبتا نمو انآ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ «ىليبس هذه لق 8

 تلازام ىرحخأ ةقيقح ۔اهعم وأ ۔اهدعب كردن نآ یغبنیف ‹«ةيهيدبلا هذه انکردأ نإف

 . ۸4°1۱ ]فسوي ةروس (1)
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 دوجولا یف رمتسي یکلو ءالوأ موقی یکل هدنسی دنس نم مکح لکل دہال ناک اذإف

 لظي مث «رضاحلا تقولا ىف یمالسإلا مكحلا ميقي ىذلا دنسلا وه نيأف . . كلذ دعب
 ؟ دوجولا ىف رمتسي یکل هل ادناسم

 اساس موقت مكحلا ىلإ لصت ىتلا تايلقألاو نويناملعلاو نويعويشلا ناك اذإو
 ءاوس ۔مالسإللا ءادعأ لهف ءاهل مهدنسب دوجولا ىف رمتستو «مالسإإلا ءادعأ كيرحتب

 مهنإ مآ ؟ ماق اذإ هودنسپ نأ نع الضف یمالسإ مکح مایقب نوحمسیس درم وأ ايسور

 لك ىف اکیرمأ لعفت امك ‹ یمالسإلا مهدوجو قيقحت نم مهوعنميل نيملسملاب نوصبرتي
 ! ؟اهذوفن تحت ةعقارلا دالبلا

 ال مادام ةملسملا ةمألا لحاد نم ىمالسإلا مكحلل دنسلا موقي نأ -ةهادب -نذإ دبال
 ! ؟ ةقيقحلا ىف دوجوم دنسلا اذه لهف . .اهجراخ نم ءىجي نأ نكي

 لمعلا اهيف عقو ىتلا ةطلغلا تاذ ىف نوعقي « معن -ةيور الب -نولوقي نيذلا نإ
 انيلعامو « لعفلاب ةمئاق «ةيمالسإإلا ةدعاقلا » نأ ضارتفا ىهو « ةرم لوأ ىمالساإلا
 !لاكشإإلا ىهتنيف ٠ لمعلل هعفدنو « ىنيدلا نادجولا ىكذن نأ الإ

 نأ نود « ةوعدلا ناديم ىف لمعلا نم نرق فصن نم رثكأ انعضأ دق اذهب نوكنو
 . .ةبولطملا «ةريصبلا » نيوكتل ةمزاللا ةربخلا بستكن نأ نودو « ةربعلا لخأن

 ةدعاقلا نأ -حافسلا حباذم ىف وأ ديهشلا مامإلا لتقم ىف ءاوس  ةبرجعتلا تتبثأ دقل
 نم ءاشنإلا ىلإ ةجاح ىف اهنأو « لعفلاب ةدوجوم نكت ملاهدوجو انمهوت ىتلا
 اهنيب سيلو « ىمالسإللا لمعلاب ةمئاق تاعامج وأ ةعامج وه دوجوملا انإو . .ديدج
 نيب ضراعلا فطاعتلا ثدح نإو . . (ةكرتشم ةيضق ١ ةقيقحلا ىف «ريهامحلا) نيبو

 اهنم عقت نيح وأ «بيذعتلاو لتقلل ضرعتت نيح تاعامجلا هذه نيبو ريهامجل ا
 . . ريهامجلا رعاشم زهت تالوطب

 (ةك رتشملا ةيضقلا» دوجو نع فلتخي رمأ ۔ همجح ناك اأ ضراعلا فطاعتلا اذه نإ
 بوجو ىه « نوكت نأ ىغبني ىتلا ةكرتشملا ةيضقلاو . سانلا نيبو تاعامجلا هذه نيب
 : هللا رمأ امك عئارشلا نم اهريغ ذبنو « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا

 . 4 ..ءایلوأ هنود نم اوعبتت الو «مکبر نم مکیلإ لزنآ ام اوعبتا

 . [۳ ]1 فارعألا ةروس )١(
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 . © (؟نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نمو ؟نوغبپ ةيلهاحلا مكحفأ

 . . ريهامجلا دنع ملاعملا ةحضاو ريغ  ةبرجتلا تتبثأ امك لازتام ةيضقلا هذهو

 الو عستت تذحخأ دق ءاهلجأ نم ةلماعلا « ةيضقلا هذهل ةيعاولا ةدعاقلا نإ معن
 لأضأ لازتام اهنكلو . . مويلا ةوعدلا لقح ىف ةدوجوملا تارشبملا نم كلذو . . كش
 : دوجولا ىف رمتسي یکل هتدناسمو « یمالسإلا مکحلا ةماقإل مزاللا مجحلا نم ريثكب

 ۔ةصاخ ريخألا نرقلا ىفو -نورقلا لالح ةمألا هيف تعقو ىذلا فارحنالا مجح نإ

 كولسلا ىف اداسف سيل لبق نم اديج انيب امك ۔هنإ . نوريثكلا هروصتي امن ريثكب مخضأ

 ميهاغملا لك روصت ىف داسف . كولسلا ىف داسفو روصتلا ىف داسف هنكلو « بسحيف

 . .نيدلا اذه ىف مظعألاو لوألا نكرلا « هللا الإ هلإ ال موهفم اءدب « مالسإإلل ةيسيئرلا

 ىتلا ةلوهسلاب متي ال رمأ ءمالسإلا ةقيقح ىلإ اهعاجرإو «ةمألا هذه لاح رييغتو

 ‹ريثكب لوطأ تقو ىلإ ةيراجلا ةنسلا بسحب ۔ جاتحي امنإ «سانلا نم ريثك اهروصتي
 ! نيدايلا عيمج ىف ةظحللا هذه ىتح مامن ‹ ريثکب ربکأ دهچو

 الإ هلإ ال ةقيقحب اءدب « نيدلا اذه نم ةلوهجلملا قئاقحلا نييبت ىلإ الوأ جاتحي

 ىف ىعقاو كولس نم قئاقحلا هذه هيضتقت ام ىلع سانلا ةيبرت ىلإ ايناث جاتحيو "هللا

 تاولس ىف متي نأ ۔ ةيراحل ا ةنسلا بسحب -نكيال ليوط ليوط دهج وهو . ةايحلا عقاو
 !راصق دج «راصق ۔ ألا رمع ىلإ سايقلاب ۔ةوعدلا ىف ترم ىتلا تاونسلاو . . راصق

 نيلاؤسب ۔سمحتملا بابشلا نم مهمظعمو ۔نولجعتملا جرخي دفان ربصبو انهو

 اهلك ةمألا ىبرتت ىتح رظتنن نأ لوقعملا نم لهو :دحاو ىقتلم ىف ةياهنلا ىف نابصي

 مالسٍحال ةيداعملا تاموكحلاو ىبرن فيكو ؟ لعفلاب ققحتي ال رمأ وهو « مالسإللا ىلع

 هولتقو هوبذعف « هوذحخأ بابشلا نم اليج انيبر املك «نمزلا نم ةرتف لك انيلع ضقنت

 ةمألا ىبرتت ىتح راظتنالا ىغيني هنإ طق دحأ لقي ملف « لوألا لاؤسلل ةبسنلاب امأف

 مل ةي لوسرلا عمتجمو . ضرألا عقاو ىف ادبأ ققحتي ال - لعفلاب-رمأ اذهف ءاهلك

 ىلع مهابر نيذلا «مهنع هللا ىضر هباحصأ اهيلع ناك ىتلا ةقماسلا ةمقلا ىلع هلك نكي

 نم دحاو یوتسم یلعاونوکی مل مهسفنأ ءالؤه لب . .هتیاعرب مهدهعتو « كنب

 . ؟ححصت نأ یخبثي میهافم  باتک تئش نإ رظنا (۲) . [59 1ةدئاملا ةرومس ( 1)



 اننرقب كلاب امف . . قالطأإإلا ىلع نورقلا ريخ وه ةي لوسرلا نرقو ‹ عافترالاوةمظعلا

 !رضاحلاأ

 مجحل اب «ءانبلا لمحت ىتلا ةدعاقلا ىبرنت نأ -ارارم انرشأ امك -دوصققملا اغنإ

 ةايح ىف ال ريطحخ . . ريطخلا لمعلا اذهل ةبولطملا تافصاوملا ىلإ ءىش برقأبو «لوقعملا

 . هيف شيعن ىذلا اذه اننمز ىف اهلك ةيرشبلل ةبسنلاب لب «بسحف ةمألا هذه

 مهترظن ىف -سانلا ضعب هروصتي ام احيحص سيلف ىناثلا لاؤسلل ةبسلاب امأو

 . .هوذخأ بابشلا

 ال مهسفنأ مهف ةكرحلا ىلع ءاضقلا امأ . . قالطنإلا نع ةكرحلا نوقوعي لعفلاب مهنإ

 نس نم ةنس بسحو ء هللا نم ردقب -امئاد ثدحي ىذلا اغنإ !هونمت نإو كلذ نومعزي

 ةدعاقلا عستتو «بابشلا نم ديدج دم ىتأي اهب نوموقي ةعشب ةحبذم لك دعب هنأ -هللا

 هللا نم ردقب «ديرشتلاو ليتقتلا لكو ‹«ىشحولا بيذعتلا لك مغرب «ماودلا ىلع

 . 4 اليدبت هللا ةنسل دجت نلو ءلبق نم تلخ دق ىتلا هللا ةنس #
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 . .(لمعنا» نأ ناوآلا نآو . . ةيافكلا هيف اب انيبر دقل : نولجعتملا لوقيو

 لمعلا اياضق نم نيتريطحخ نيتيضق ىلع لمتشت - اهرصق ىلع - ةلوقلا هذهو

 : نايب ىلإ امهنم لك جاتحت ٠ یمالسإإلا

 ىتح ةيبرتلا نم متام هب سيقن ىذلا رايعملا امو ؟ةيافكلا هيف اب اقح انيبر له :ىلوألا

 .ديزم ىلإ جاتحي هنإ مأ ايفاك ناك نإ فرعنل «مويلا

 ؟نولجعتملا هيف ركفي ىذلا «دوصقملا « لمعلا » عون ام :ةيناثلاو

 ناهذأ ىف ةددحم اهنأل ء«ىلوألا نم انايب رسيأ نوكت دق اهنأل ةيناثلا ةيضقلاب أدبأو
 .ديدحت ىلإ جاتحت لازت امف ىلوألا امأ «اهباحصأ

 .«لبقتسملا ىلإ ةرظن » مداقلا لصفلا ىف ةطقنلا هذهل ضرعتنس )١(
 .[ ۲١ ] حتفلا ةروس (۲)
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 نولجعتملا امهيف ركفي « لمعلا نم ناعونو «ريكفتلا نم نايسيئر ناعون كانه

 ٠هنع ثدحتنس ثلاث نول ىلإ ةفاضإلاب «خويشلا نمو بابشلا نم مهنوك بسحب
 هباححصأ نكلو ء«ىمالسإللا لمعلا ةحاس ىف ةرهاظ نآلا ىتح لثه ال ناك إو

 هلك ىمالسإلا لمعلا اولوحي نأ نولواحيو «ةرهاظلا كلت هنم اولعجي نأ نولواحي

 هيلز

 وه مهريكفتف - لجعتلا ىلإ مهعفدتو ةسامحلا مهؤلمت نيذلا۔ بابشلا امآف

 عقوم نم ال ةطلسلا عقوم نم ةمألا ةيبرتو «ةوقلاب مكحلا ىلإ لوصولا بوجو
 ببسب « قيرطلا هب لوطيو نمزلا هب لوطي رمآ ةوعدلا عقوم نم ةيبرتلا نأل «ةوعدلا
 املك اهتيتشتو «ةيمالسإلا ةكرحلل رمتسملا مهقيوعتو ء«داصرملاب ءادعألا فوقو

 . . عمجيتت نأ تدارأ

 -قيرطلا ىلع ةيلاوتملا تابرضلاو «ليوطلا راوشملا مهدهجأ نيذلا - خويشلا امآو

 نم احانج ذختت ىتلاو ءادبآ ةطلسلا عم مدطصت ال ىتلا ةيملسلا ةوعدلا وه مهريكفتف

 ةسايسلا ىرجم ىلع ريثأتلا ةلواحمو «تاباختنالاو تانالربلا ىف لوحخدلا اهتحنجأ

 ىتلا ةيسايسلا ةزهجألا لخاد نم مالسإللا توص نالعإ لقألا ىلع وأ «هلخاد نم

 .سانلا سح ىف عقو توصلا اذهل نوكي ىتح ‹سانلا ةايح ىلع مويلا رطيست

 قيرفلاو ) نيقيرفلا نم لك ىف لماكلا صالخإلا -ءدب ىذ ئداب -ضرتفن نحنو
 دبال لب !ىفكي ال هدحو صالخإلا نكلو (دعب اميف هنع ملكتنس ىذلا كلذك ثلاثلا

 |صالخإلا ةرمث دسفي نأ ىرح ةريصبلا مدع نأل «ةريصبلا نم هعم

 مالسإلا ءادعأ نم ادنس ىقلتي نل ىمالسإللا مكحلا نإ . . لبق نم هانلق ام ديعنو

 ؛ةينويهصلا نم الو ةيبيلصلا نم ال .اکیرمآ نم الوایسور نم ال - جراخللا یف

 "ىه نيأف . . لخادلا نم هدنس نوكي نأ دبالف -هلك كرشلا ركسعم نم الو

 یف رمتسپ یکل كلذ دعب هدنستو «موقي نيح مكحلادنست ىتلا «ةيمالسإإلا ةدعاقلا

 ؟دوجولا

 تماقف ءريبدتلا تمكحأ دق سمحتملا بابشلا نم ةعومجم نأ الدج ضرتفت
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 نمف . .ىمالسإإلا ملاعلا نم ةعقب ىأ ىف ةيمالسإ ةموكح تماقأو ««بالقناب»

 ةدعاقلا و . . لبق نم «ةيرصملا ةبرجعتلا » نع انثدحت دقو . .الثم رصم ذحأنلو

 ىفكت لهف «هلك ىمالسإلا ملاعلا ىف نآلا ىتح ةدعاق عسوأ ىه رصم ىف « ةيمالسإإلا

 عقوتملا ىنريهصلا ىبيلصلا ناودعلا نم هتيامحو «ىمالسإلا مكحلا دنسل ةدعاقلا هذه

 ؟لاوحألا عيمج ىف

 ضعب ىف ةريرشلا اهسفن اهثدحت امك رشابم ناودعب لخدتت مل اکيرمأ نأ ضرتفنلو
 طقف امنإو . .نايحألا لك ىف لعفت امك ناودعلا ىلع ليئارسإ تضرح الو «نايحألا
 !ىرصملا بعشلا نع حمقلا عنم

 مكحلا ةماقإ لجأ نم عوجلا ىلع -ةنهارلا هتلاح ىف -ىرصملا بعشلا ربصي له

 نمو «نيدحلملاو نييناملعلاو نييعويشلا ةدايقب -تارهاظملا ريست مأ ؟ىمالسإلا

 | ؟ةيرحلاو زبخلا ديرن : لوقت -ةعئاجلا «ريهامجلا » اهئارو

 مجح نم رغصأ دعب لزت مل (ةيمالسإلا ةدعاقلا » نإ لقنلو . . نييعقاو نكنلف
 !بولطملا لمعلا

 ةطلسلا عم مادصلل ةلواحم لكف «ةحيحصلا ةروصلاب ةدعاقلا موقت نأ لبقو

 یف ثدح ام وه هتمقو . . ربدت الو ةريصب ىلع ىنبم ريغ ثبع مكحلا ىلإ لوصولل

 لك فرعتلاديج ةيمالسإلا ةكرحلا هربدتت نأ ىغبني ازراب اجذومن . . ةامح ةحبذم

 . بابسألا تناك امهم ىرخأ ةرم هلثم ىف عقت الو «هداعبآ

 لشم نوكتت ىتح «لمع الب ١ دعقن فيك : بابشلا نم نولجعتملا لاق نإف

 ىلع عستتاهنكلو ٠ معن «ءطبب « نوكتت ةدعاقلا نإ لوقنف ؟ ةدعاققلا كلت

 ملعي «ديدج بابش ماودللا ىلع اهل مضنیو «ومنلا ىلع فقوتتاللو « ماودلا

 ‹ توملا ةاقالم ىلع هسفن نطويف « قيرطلا تاباذعو « قيرطلا تابقع افلس

 ال موي تاذو . . ليوطلا راوشملا ىلع كلذك هسفن نطويو « باذعلا لامتحاو

 . .رسكلا ةبعص ةقدنب حبصتو ‹« عستتو ةدعاقلا جضنتس - هناحبس هللا الإ هملعي
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 هسقن ودعلا دجيسو « اجاوفأ اهيف ساتلا لخديس  ةيراجلا هللا ننس نم ةنسب - لئدنعو

 ىلع تعمتجا دق ةمأ مامأ اغإ « شمطم وهو ادصح اهدصحي ةلزعنم ةعامج مام ال
 . نينمؤملا بولق هب حرفت اجب هللا ردق يرجيف . . ةدحوم ةدارإ

 رداص وهف « ةدعاقلا كلت نوكتت ىتح « لمع الب ١ دعقيس بابشلا نأب لوقلا امأ

 نوروصتيالف « مهراكفأو بايشلا ءالؤه بولق الي ‹ لمعلل نيعم روصت نع
 ادوعق كلذ ريغ ءىيش يأ نوروصتيو | ءادعألا ةاقالمو حالسلا لمح الإ « لمعلا »

 ! لمع ال
 !؟مهسفنأ باشلا ءالؤه نكي مل نإ !؟ ةدعاقلا ىنبيس ىذلا نذإ نم : مهل لوقنف

 !؟ءانبلا يف نیکمهنم اوناک اذإ لمع الب نونوکی فیکو

 داعبألا كاردإ مدع : اعم نيرمأ ةجيتن لجعتملا بابشلا نع ةلوقلا هذه ردصت اغإ
 ىخبني اننآو « تمت دق ةيبرتلا نب مثل نم -داقتعالاو « ةيبرتلا ةيلمعل ةبولطملا ةيقيقحلا

 . .ءادعألا ةاقالمو حالسلا لمح ىهو <« ةيلاتلا ةوطخلا ىلإ لقتنن نأ نذإ

 هجاوي يذلا ليجلل ةبسنلاب ةبولطملا اهداعبأ حضونل « ةيبرتلا نع ملكتن نأ ديرنو
 انكلو ۔اهنم ةيبرتلل بيجتسي نم وأ _كلذك ةمألا عومجلل ةبسنلابو « ةرم لوأ ةيلهاجل ا
 ةيبرتلا ثيدح نأل « نيلجعتسملا نم نيرخآلا نيقيرفلا ىلع فرعتن نأ كلذ لبق ديرن
 هنع ملكتنس ىذلا ثلاثلا قيرفلاو « خويشلاو بابشلا نم نيلجعتملل ؛ عيمجلل مزال

 .ءاوس دح ىلع ةيبرتلا ناديم ىف نيلماعللو «دعب اميف

 لوألا ليجلا بابش ةيقب مهسفنأ مه مويلا خويش نأ ءدب يذ ئداب ركذشنلو
 ةعومجم وأ ةيوق ةبرصض اهنأو « بجو دق « لمعلا » نأ دقتعي ناك ىذلا ! لجعل
 !مالسإللا مكحيو <« اده ةاغطلا رخيف « تابرض

 مه خويشلا ءالؤه نكلو . . ىلخت نم لبق نم بابشلا كئلوآ نم ىلخت دقو
 .اولختي ملو اوقب نيذلا

 . .دودسم قيرط ىلإ تلصو دق ةوعدلا نأ نودقتعي مهنكلو . . اولخشي مل « معن

 ! قيرطلا رييغت مث نم بجي هنأو

 نيذلا مه مهنأ ىلع اوبرت اوناك دقفف . حضاو مهبناج نم ةيؤرلا هذه ىف ببسلاو
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 ةيزه نع ةبرضلا ىلجنت مث « تابرضلا ةعومجم وأ «ىلوألا ةبرضلا نوبرضيس
 . تادودعم تاونس يف ٠ مالس إلا راصتناو «ودعلا

 نأو ‹ تاونسلا دادتما ىلع ةرملا دعب ةرملا نوبرضي نيذلا مه مهنأ اودجو دقو
 نمو . تابرضلا ىقلت الإ ايش مه نوعنصي ال امنيب <« ةلوحلا نوبسكي نيذلا مه ءادعألا

 دباللف . . بيرق حاتفناب نذڙؤي الو ¢ لعفلاپ ادودسم ودبي -هوروصت امک  قیرطلا ناف مث

 . دودسم ريغ قيرط نع ثحبلا نم ۔ مهسح يف

 تانالربلا لوحخد: لبق نم هيلإ انرشأ ىذلا وه الصوم هنونظي ىذلا قيرطلاو

 .قيرطلا اذه ريغ نم هنالعإب حّمّسيال مادام « كانه نم مالسإلا توص نالعإو « تاباختنالاو

 انیآرو ءودعلا ةاقالمو حالسلا لمح ىلإ وعدي يذلا ‹ لجعتملا بابشلا انشقان امكو

 نوكت لبق ةطلسلا عم مادصلا نأ ةامح ىف ثدح ام ءوض ىلعو « عقاولا ءوض ىلع
 ام الإ ىمالسإلا لمعلا هنم ىنجي ال ثبع « لوقعملا مجحلا تاذ « ةملسملا ةدعاقلا»
 . . ةامح ىف هانج

 ىمالسإللا لمعلا نوكرحي مهنأ نولظي نيذلا « نيلجعتملا خويشلا شقانن كلذك

 . .دوشنملا لمألا قيقحت ىلإ هقيرط نع نولصيو « دودسملا ريغ قيرطلا اذه جولوب

 لبق ةجيتن ىلإ ىدؤي ال ثبع قيرطلا اذه مادختسا نإ . . ءىشلا سفن مهل لوقن
 ليكشت ىلإ الصوت اننأ الدج ضرفنلو ! لوقعملا مجحلا تاذ « ةملسملا ةدعاقلا » نوكت
 عيطتسي اذامف ! هللا ةعيرش ميكحتب نوبلاطي هئاضعأ لك . . ةئاملا يف ةئام ملسم ناملرب
 مث « ىمالسإلا مكحلا مايق دنست ىتلا « ةملسملا ةدعاقلا » نودب عنصي نأ ناملربلا اذه
 ! ؟ همایق دعب دوج ولا یف هرارمتسا دنست

 نوجسلا مهعدويف هئثاضعأ ىلع ضبقيو « نالربلا لحي يركسع بالقنا
 !! تاظحل یف ءیش لک يهتنپو ٠ تالقتعملاو

 ىلع ىوتحي وهف كلذ قوفو . . تارربملا نم هل مدقي ام لك مغر جذاس ريكفت هنإ

 لوأل ودبي ام مغرلا ىلع اريثك اهقوعتو « ميمصلا ىف ةوعدلا بيصت ةريطحخ قلازم

 !تاوطخل-ا اهل لجعتو ةبرتلا ىف اهل نكمت اهن نم ۔ةلهو
 . . ىدقعلا قلزملا وه لوألا قلزملا

 ءاهاوس نود اهدحو هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاب هنيد هرمأي ىذلا ملسملل زوجي فيكف
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 الو ‹ هلوبق زوجي ال ‹ يلهاج مكح وه هللا مکح ريغ مکح لک نإ هنید هل لوقي یذلاو

 عرشي يذلا سلجىملا يف كراشي نأ هل زوجي فيك . هيف ةكراشملا الو ¢ هنع ىضرلا

 ىلإ مكاحتلا ضفري هنأ-ةبسانم لك يف ىلمعلا هكولسب نلعيو « هللا لزنآ ام ريغب
 !؟ هللا ةعيرش

 ةظفاحملاب دهعتيو « هل ءالولا نيمي مسقي نأ نع الضف « هيف كراشي نأ هل زوجي فيك
 : هناحبس لوقي هللاو 4 هنع قثہني يذلا روتسدلا ىلعو « هيلع

 اودعقت الف « اهب ًازھتسیو ‹ اھب رفکی ہللا تایآ متعمس اذإ نأ باتکلا يف مكيلع لزن دقو #

 . ° 4.. مهلثم نذإ مكنإ « هريغ ثیدح يف اوضوخي یتح مهعم

 مهل ثيدح الو ؛ اهنع ضارعإلاو ‹ هللا ةعيرش ةفلاخم وه مئادلا مهئيدح ءالؤهو

 ! ؟ مهعم دعقي نذإ فیکف . . ! هيف اوضوخی یتح رظتنم لا ه رظتنی هریغ

 رمتسملا انضفر نلعن اننأ . . مالسإلا توص مهعمس اننأ : تارربم نم لاقي ام لک
 ةعيرش ميكحت ىلإ وعدنف ىمسرلا ربنملا نم ملكتن انآ . . هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلل
 . .هللا

 . .ةحضاولا ةيدقعلا ةفلاخملا كلت رربي ال كلذ لك

 ! ؟هللا مالك اهغلبيل اهتودن ىف شیرق ىلإ بهذي ةا یبنلا نکی ملآ : نولوقی

 !مهتودن یف مهکراشی نکی مل هنکلو . . مهرذنیل مهتودن يف مهيلإ بهذي ناک! یلب

 ةيلهاجلا ةودن ىلإ بهذي نأ عاطتسا « هللا ةعيرش ميكحت ىلإ وعدي املسم نأ ولو
 ال هللا لوسرل ىلوألا ةيلهاجلا حمست تناك امك اهيف مالكلاب هل حمّسيو «ةرصاعملا

 ىف «اوضع ) نوكي ال ةلاحلا هذه يف هنأل « غلبي نأو بهذي نأ هيلع ابجاو ناكل

 ةودنلا الف « هللا لرنأ ام عابتا ىلإ اهوعدي ءاج « اهجراحخ نم ةيعاد وه اغنإ «ةودنلا

 مث هتملك ىقلي ءاج غلبم وهامنإ . . ةودنلا نم هسفن ربتعي وه الو ‹ اهنم هربتعت

 رمأف « قحلا ةملك اهغيلبتل ةصرفلا ةحاتإ ةجحب ةودنلا « ةيوضع » يف ةكراشملا امأ

 ! هللا نيد نم دنس هل سیل

 )١( ءاسنلا ةروس ]١٤١[.



 . .( ريهامجلل » ةبسنلاب ةيضقلا عييت وه ىناثلا قلزملاو
 ةيعرش أل هنإو « لطاب هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نإ ةبسانم لك يف ريهامجلل لوقن اننإ

 ًاهوعدن اميف انكراش دق انارتف ريهامجلا رظنت مث . . هللا ةعيرشب مكحي يذلا مكحلل الإ

 !؟ ةجيتنلا نوكت فيكف ! هيف ةكراشملا مدعل يه

 « لطاب هنآ سانلل نلعن يذلا ماظنلا يف ةكراشملل تارربملا انسفنأل دجن نحن انك اذإو
 يتلا «ةيمالسإلا ةدعاقلا » أشنت فيكو « ةكراشملا نع عنتمت نأ ريهامجلا نم عقوتن فيكف
 ضفرتو « هللا مكح ريغ مكح لك ضفرت يتلا ةدعاقلا « ىمالسإلا مكحلا اهيلع موقي
 !هللا مكح ريغ مكح لك يف ةكراشملا

 ««ةيمالسإلا ةدعاقلا » مايق رسيي « لمعب ١ موقن « تانامل ربلا انلوخدب اننأ بسحن اننإ

 ىف انکو . عومسم نينر سانلا دنع هل يذلا «يمسرلا ربنملا قوف نم اهيلإ وعدي هنأل

 لزنأ ام مكحلا ةيضق يف هعنصن يذلا عييمتلا هذهب ةدعاقلا هذه مايق قوعن ةقيقحلا

 هذه ىف بجاولا «ىمالسأإلا » كولسلل حضاو روصت ريهامجلا دنع دوعي الف . . هللا

 عي تح يما لا مكا ماي بولاما مجاب قلعا نوکتت ناو نوئشلا

 ىمالسإلا مكحلا ةماقإال ىعست نأ -ةديقع - هيلع نأ نيقيلا ملع ملعتو « ريهامجلا يعو

 .هللا مکح ريغ مکح دوجو لبقت الأو « هاوس مکح یآ نود هدحو

 لكأي ةبعل « اهلك نورقلا براجت تتبثأ امك « ةيسامولبدلا » ةبعل نأ ثلاغلا قلزملاو
 هدي نم عزتنيف ىوقلا « لفاغي » نأ اهلالخ نم فيعضلل حاتي الو « فيعضلا اهيف ىوقلا
 !ناطلسلا نم ائيش

 اهل ةقالع الو ! لطابلاو قحلاب اهل ةقالع ال  ةيسامولبدلا ةبعل يف - فعضلاو ةوقلاو

 !ةلقلاو ةرثكلاب
 ةوقلا لحخادلا يف اهدنست يتلا « هنم ةهوركملا « بعشلا نم ةذوبنملا ةيلقألاف

 ىه ضرألا يف مويلا ةدوجومل ا ةيناطيشلا ىوقلا ىدحإ جراخلا نم اهدنستو « ةيركسعلا
 ولو «‹ ةفيعضلا يه ةفعضتسملا ةقوحسملا ةيرثكألاو . . راصنأ اهل نكي مل ولو « ةيوقلا

 ! ناكسلا ةيرثكأ لثمن تناك

 ۔مالسإإلا ءادعأل ةيسايسلا تاميظنتلا يف ةلخادلا  ةيمالسإإلا تاعامجلاف مث نمو
 مهتعمس فيظنتب ءاوس ! نوبساكلا مه ءادعألاو « ةيسامولبدلا ةبعل ىف ةرساخلا ىه
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 اهكارتشا وأ « مهعم اهفلاحت وأ « مهعم ةيمالسإلا تاعامجلا نواعتب « ريهامجل ا مامأ

 لاوزو ء ريهامجلا رظن يف نريمالسإلا ةيضق عييمتب وأ ؛ رومألا نم رمأ يأ يف مهعم

 نوكراشي ال < ةحاسلا ىف نيزيمتم نوفقي اوناك نأ موي مهل ناك ىذلا مهزيمتو مهدرفت

 ىلعأ ةيضق باحصأ مهنآ مهنع سانلا فرعيو « مهلوح نم ةسايسلا ةيلهاج يف
 ءاهدحو ايندلا ةايحلا ديرت ىتلا « ىرخألا ةيسايسلا تاليكشتلا لك نم مظعأو فرشأو

 ةيمالسإلا قالخألا اهتسايس ىف فرعت الو .. ضرألا عاتم ىلع بلاكتتو عراصتتو
 نعاهضارعإو ‹ ةيلهاجلا تاراعشلاب اهتادانم نع الضف . . ةيمالسأالا ىناحعملا الو

 عاطتسسا نأ ةيسامولبدلا ةبعل يف ةدحاو ةرم ثدحيي ملو . . هللا ةعيرش ميكحت

 اهريدي ىتلا ةيسايسلا تاميظنتلا لخاد نم رومألا ةفد اوريدي نأ نوفعضشسلملا

 ةرئادلا ةلجعلا نكلو « ةلجعلا نارود ىف مكحتي ال دحاولا « سرتلا » نأل «مهؤادعأ

 يف ةضراع ةيثزج « تاحالصإ ) نم ثدحيامو ! “ سورتلا » يف مكحشت يتلا يه

 ناعرسو « هيلع ربصت الو ةيلهاجلا هقيطت ال « نييمالسإلا ١ دي ىلع ةايحلا ىحاون ضعب
 ال ةيقاب ةيضقلا عييمن اهئشني يتلا ةئيسلا راثآلا لظتو . . هراثآ لطبتو اوحم هوحت ام

 اغنأكل ىتح « ةكراشملا هذهب ققحتي يذلا ىئزحجلا عفنلا نم ريشكب ربكأ اهرشو « لوزت
 : یلاعت هلوق هيلع قبطنپ

 ١ «امهعفن نم ربكأ امهمثإو ‹« سانلل عفانمو ريبك مثإ امهيف ”".

 زكارم ىلإ نويمالسإلا للستي ىتح ةلفاغ لظت ةيلهاجلا نأ روصتي نم مهوت امأ
 ٠ يمالسإلا مكحلا نوميقيو ةطلسلا نوعزتني ۔اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع مث «ةطلسلا

 اذه لاطبإل -دقتعأ اميف  ىفكت رتازجلا ةبرجتو ! هريوصتل يفكي ال دق ةجاذسلاب هفصوف
 .ناهذألا نم نهذ يف يقيقح دوجو هل ناك نإ مهولا

 تاساردلا » و « ىملعلا ريكفتلا » باحصأ مهف نيلجعتملا نم ثلاثلا قتيرفلا امأ
 ! «ةيملعلا

 ‹ اكيرمأ يف شيعي يذلا ملسملا يبرعلا بابشلا دنع زكرم وأ هاجتالا اذه تبن دقو

 ملاعلا » ىف وأ ابروأ يف شيعي نم مهريغ دنع ةلثام وأ ةهباشم روذج هل تناك نإو

 .«!دقلا

 )٩( ةروس البقرة۲٠۱۹3[.
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 تلصوو ءاهضارغأ تدفنتسا دق « ةيقرشلا ةبرجتلا » نإ هاجتالا اذه باحصأ لوقي

 ‹ ةديدج لوقع يمالسإلا لمعلا ةدايق ملستت نأ ناوآلا نآ هنإو . . دودسم قيرط ىلإ
 سانلل مدقتف « ةيملع تاسارد ىلع اينبم « ايملع اريكفت ركفت . . ةديدج ةقيرطب ركفت
 ! قيرطلا وه اذهو . . مالسإإلا نم ةدمتسم < مهتالكشمل ةيلمعلا لولحلا

 ةسرادم مهعم سرادتن انكلو . . قيفوتلا ةديدجلا ةدايقلل ىنمتن انبولق لك نمو

 . قيرطلا اذه قلازم ىف « ةيعقاو » و «ةيملع»
 مهنأو « مهتالكشمل ةيمالسإلا لولحلا ةفرعم وه سانلا صقني يذلا لك نأ روصت نإ

 ةيلامسأرلا لولحلا نم لضفأ ةيمالسإإلا لولحلا نأ اونأمطاو اوقثوو اوفرع نإ
 « ةيباطح الو ‹« ةيئاعد الو « ةيرظن ال ةيلمع لولح اهنأب اوقثوو « ةيكارتشالاو

 . .ةيمالسإ ةموكح مهوتل نوميقيو « مالسإلا ىلع مهوتل نولبقيسف

 ةيطارقيدلا لظ يف بابشلا كئلوأ ةايح نم-حجرألا ىلع اشن دق روصتلا اذه نإ
 ‹ اوعدينأو «‹ اوبرجي نأو « اوركفي نأ سانلا لكل ةحاتم ةيرحلا ثيح « ةيبرخلا
 نوعسي مهنإف ءيشب سانلا عنتقي نيح هنأ -لقألا ىلع ىرهاظ ۔ لامتحا دجوي ثيحو

 . ')ءليفنت نم ۔ ةيطارقيدلا ةزهجألا قيرط نع نونكمتيو «‹ عقاولا ملاع يف هقيبطت ىلإ

 لولحلا ةفرعم وه « يدقلا ملاعلا » ىف سانلا صقني ىذلا لك نأ الدج ضرتفنو
 الولح مهل مدقي مالسإلا نأ اوقثوو اونأمطا نإ مهنأو « مهتالكشم ةيلمعلا ةيمالسإلا
 مكحلا ةماقإإل لعفلاب نوحسيسف < ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا مدقت امم لضفأ ةيلمع
 . .ىمالسإلا

 ديهشلا مامإلا لتقم رورم اهيلع لدي يتلا ةرملا ةلالدلا لك طقسنو . . اذه ضرتفن

 ءزج هللا ةعيرش ميكحت نأب مهيعو نأل « سانلا بولق ىلع ةنيه حافسلا حباذم رورمو
 ىلإ ةجاح يف لازامو « ادج اصقان لازام « هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ةديقع نم
 ءاج ىتلا ةيقيقحلا ةينابرلا اهتروص ىلإ ةديقعلا ححصت ىتح « ةيبرتو ةوعدو ليوط نايب
 . هللا دنع نم ةي هللا لوسر اهب

 ةئمضنملا ةيملعلا ثاحبألا مهيلع ضرعت نأ درجمب هنآ ضرتفنو . . اذه ضرتفن

 ةيلاعلا ةيدوهيلا نأ ىهو ¢ كانه ىربكلا ةقيقحلا نع نولفخي مث اكيرمأ يف ةايحلا بابشلا ءالؤه سراي نأ بيجعلا نم (1)

 | يلمع عقاو ىلإ لوحتي نأ هل حاتيال اهحلاصمل فلاخم ركف يأ نأو + ةيطارقيدلا لالخ نم مكحت ىتلا ىه
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 ‹« ١ ىمالسأإلا لحل ا » ةرورضبو « مالسإلاب نوعنتقيس ةيلمعلا ةيمالسأإلا لولحلل

 ؟ةجيتنلا نوكت اذامف . . قيبطتلاب نوبلاطي وأ « قيبطتلا ىلإ نوعسيو
 ةيلمعلا ةساردلا قيرط نع اوعنتقا دق نوملسملا مادام هنإ اكيرمأو ايسور لوقت له

 مهمكح اوميقيلو ! مهنأشو مهوعدف ةيمالسإ ةموكح ةماقإ ةرورضب يملعلا ريكفتلاو
 حيبذتب ۔نآلا نالعفت امك ۔امهءالمع نافلكتس امهنإ مآ !؟ نودشني يذلا يمالسإلا
 نم هيلع نومدقم مهامع اولختي يكل « مهبيذعتو مهديرشتو «‹ مهليتقتو نيملسملا

 !؟ ضرألا يف ةيمالسإ ةموكح ةماقإ

 ةهجاومل « هدحو ٠ يملعلا ريكفتلا» و « هدحو «عانتقالا ١ يفكي له . . لئدنعو

 جاتي مأ ؟ هللا ةعيرش ميكحتب نييلاطلا نيملسما ىلع بصي يذلا يشحولا بيعت

 لحلا ةيضق ال نايإو رقك ةيصضفق اهنإ لوقت د يتلا ةديقعلا . ۶ (ةديقع (J ىلإ رمألا

 ىلإ جات ايندلا ءايطلا يف ةيلمع تالكشم ةيسضق ال ء رانو ةنج ةيضق . « لضفألا»
 اإ ةمایقلا موي هللا مهابتتي الو ٠ نینمؤم نونوکی ال مهنآ اهب سانلا نقيتسي يتلاو ! لح

 . هللا مكح ريغ مكحب اوضر وأ « هللا ةعيرش ريغ ىلإ مكاحتلا اودارأ

 وهاغإ «٠ بسحف ف ةديقع سيل هنأو . ةرخآلاو ايندلا نيد وه مالسإإلا نأ كش الو

 لب ءايندلا ةايحلا يف ةيرشبلا تاجايتحا لك هيف بوسحم « ةايحلل لماك جهنمو ةديقع

 ةجرد ىلإ لصتو « ةرورضلا ىوتسم نع ةيرشبلا ةايحلا عفترت نأ هيف بوسحم
 : ءيش لك يف « ناسح إلا » ةجردو «لامج ۶

 متحبذ اذإو « ةلعقلا اونسحأف متلتق اذإف « ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإإ#

 . 04 ! هتحیبذ حریلو « هترفش مکدحأ دحیلو «ةحبذلا اونسحأف

 هنسحأو جهنم لضفأ اهتيق رتو اهتيمدتو تاجايتحالا هذه ةيبلتل مدقي هنأو

 .  !؟ نونقوي موقل امكح هللا نم نسحآ نمو ؟ نوغبي ةيلهاحلا مكحفأ

 حيا داقتعألا ميقي نأ ل هلرسر هللا رمأ ام رمأل نكلو . . هلك اذه

 نم هللا دنع نم ءاج امي مازتلالا نأ مهل نيبيو ‹ ةيهولألا ةقيقح سانلل ىلجبو «الوأ

 لولحلا » لزنأ كلذ دعب-مث « هنودب حصق ال يذلا ةديقعلا هذه يضتقم ره يهنو رمأ

 .«لوسرلا نم تاسہق » باتک نم « هتحیبذ حریلو لصف رظنا هجام نباو يئاسدلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور (1)

 ,[°5]ةدئاملا ةروس (۲)
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 ةنجةيضقو « نايإو رفك ةيضق اهب مازتلالا لعجو « ةيرشبلا تالكشمل « ةيلمعلا

 : رانو

 .'4 .. كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف
 . "4 نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نمو

 . 4 ءایلوآ هنود نم اوعبتت الو « مکبر نم مکیلإ لزنآ ام اوعبتا

 . “7 هللا هب نذأي مل ام نیدلا نم مهل اوعرش ءاکرش مھل مآ

 ةجرد ىلإ مهدلخ يف رقتسي نأ لبق سانلل « ةيلمعلا لولحلا » انمدق نحن نإف

 ةيضق . . رفكلاو نالا ةيضق وه اهب مهمازتلا مدع وأ هللا ةعيرشب مهمازتلا نأ -نيقيلا

 !؟ نوثحابلا اهليختي يتلا ةروصلا ىلع رمألا متي لهف . . رانلاو ةنجل ا

 ثحبلا قيرط نع مهعنقت نأ دعب ریثک مهو ۔ كل نولوقي نيذلا يف لوقلا امو

 امو ! انعنتقا : كل نولوقي « لضفألا وه يمالسإلا لحل ا نأ ةيملعلا ةساردلاو يملعلا

 ميدقت ىلع ةردقلا هذهو لومشلا اذهو ةمظعلا هذهب مالسإلا نأ هللاو روصشن انک

 اهنوميقت نيحو « ةيمالسإللا ةلودلا اوميقأ ! اومله ! سانلا تالكشمل ةيلمعلا لولحلا

 ! نيبيجتسملا لوأ اننودجتس

 !؟ ةروصلا هذه ىلع ةيمالسإلا ةلودلا موقت له

 ةمالسلا تاقوأ يف ىتح < عقاولا ملاع يف ائيش طق ريخي مل هدحو يلقعلا حانتقالا نإ

 طارقس ذنم « ةفسلفلا ) ىه هذهو ! يشحولا داهطضالا تالاح نع الضف « نمألاو

 وأ ةديقع نوكت نأ الإ ؟ ضرألا عقاو يف ايش تريغ له . . رضاحلا انتقو ىلإ وطسرأو

 . سانلا عقاو ريغت يتلا يه ةديقعلا نوكت ذئدنعف « ةديقع ىلع ةزكترم

 لك لبق جاتحت يتلا ىه ة ةديقعلا هذه نأ « « يدقلا ملاعلا » يف ةبرجعتلا هتتبثأ يڏلاو

 ريخألا نرقلا يفو « لايجألا لالخ اهاوتحم نم تغّرف اهنأل . . حيحصت ىلإ ءيش

 ىضتقم ىلع سانلا ةيبرت مث < اهتقيقح نايب ىلإ ةحلم ةجاح يف تحبصأف « ةصاخ

 ةسايسلا لاجم اهنيب نمو تالاجملا لك يف يلمعلا مهكولس حبصي ىتح ةقيقحلا هذه

 . هللا الإ هلإ ال تايضتقمل اقباطم  ركفلاو ملعلاو « داصنقالاو عامتجالاو « مكحلاو

 )١1( ءاسنلا ةروس ]٠٥[. ) )۲ةدئاملا ةروس ٤1 ٤[.

 ) )۳فارعألا ةروس ]۳[. )٤( ةروس الشورى]١؟[.
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 ثحب لكب حرفن نحن لب !اوثحبت ال نييملعلا نيئحابلل لوقن ال كلذ عم نحنو
 ؟ ثحبلا نوكي ميف نکلو ٠ لبق نم ايفاح ناك ام مالسإلا قئاقح نم رهظي قمعتم

 . تاريغتمو تباوث ۔كلذك مالسأإلا يفو  ةيرشبلا ةايحلا يف كانه نإ

 «سانلا ةايح يف اهتروص ىلع اهتيبشتب رمأو ىلاعتو هناحبس هللا اهتبث رومأ كانه
 دنع نم هب تلزن يذلا لماكتملا لماشلا اهانعب هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال ةديقعك

 تادابعلاو هللا دنع نم ءاج ام لكب مازتلالا ىلع لمتشي اميف لمتشي يذلاو «هللا
 . ءاهقفلا هلصف اغ كلذ ريغو ‹دودحلاو 4 اهتاليصفتو اهتلمجبب

 مئادلا اهريخت يف .اهديق هنكلو « اهيف داهتجالاب عراشلا نذآ ةريغتم رومأ كانهو
 ام مئالي اب اهومنو اهريغت ءانثأ يف اهنع ديحت نأ زوجي ال < ةتباث لوصأ وأ ةتباث رواحعمب
 . سانلا ةايح يف رومأ نم دجي

 يفف ةرضاحلا لكاشملل ةيعقاولا ةيمالسإلا لولحلا يف ايملع اثحب مويلا ثحبن نيحبف

 ؟ةريغتملا تاليصفتلا يف مآ ةتباثلا رواحملا يف : ثحن ءيش يأ

 . مهقيرط ةماقتساب ىرحأو ٤ مهل قفوأ كلذ ناك مهنيد قئاقحب سانلا ملع عستا

 سانلا ةايح يف دقعلا ةدقع يه يتلا ةيداصتقالا لكاشملا يف ةصاخو  تاريختملا امأ
 نم «ساقم » ىلعو ؟ ديدحتلا هجو ىلع ثحببأا مدقن نملف اهيف ثحبن نيحف - مويلا

 ىآو « ماوقألا نم موق ىآ تاجايتحا ساس ىلع : ىرخأ ةرابعب وأ ؟ ثحبلا ميقن
 !؟ نامزألا نم نامز

 نحسب موقت نيحف (٠ داليملا نم )٠۹۸٩ ةرجهلا نم ٠٤١١ ماع يف نآلا نحن
 اغ لضفا ةيلمع ةروصب ةيداصتقالا لكاشملا لح ىلع مالسأإلا ةردقم هيف زربن يداصتفا
 نم نيملسملا ريغل مأ ؟ نيملسملل ؟ همدقن نملف . . ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا همدقت
 !؟ اکیرمأو ابروآ ناکس

 ةهادب ۔اهمدقنو انثاحبأب موقن نحنف ! عوضوم يذ ريغ ةلهو لوأل لاؤسلا ودبي دقو
 ىدم يردن انسل رمأ ىلإ ةديدجلا ةدايقلا هبننل ةقيقح لاؤسلا دصقن انكلو ! نيملسملل
 . هل اهنیبت

 | عضولا ريختي مل تاولس رشع ىلع ديزي ام دعب نآلاو «باتكلا اهيف بتك ىتلا ةنسلا ىه هذه (1)
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 اذه تايوتحم نوقبطيس نيذلا اهلك ضرألا هجو ىلع مويلا نوملسملا مه نيأف
 !؟ ةيمالسإ ةدعاق ىلع هوعضيو ةيلهاجلا ةامح نم مهداصتقا اوذقنيل ثحببلا

 كانه نكي ملاذإف . . تاقيبطتلا يف وه امنإو « ةيرظنلا يف سيل انئحب نأ ركذنلو

 لولح طابنتسا يف انتقاطوانتقوو اندهج فرصن نيح هب موقن ثبع ياف « قبطي نم نآلا
 ةلباق ريغ اهتاذ يف يه اهنأل ال « عقاولا ملاع يف قيبطتلا ةلباق ريغ ةبلمع

 ىلع ةردقلا دعب مهيدل دجوت مل وأ « دعب اودجوي مل نيقبطملا نأل نكلو « قيبطتلل
 ! ؟ قيبطتلا

 ‹« ةيمالسإللا ةلودلا مايق دنع ازهاج نوكيل هب ظفتحن : كش الو لوقي نأ لئاقلو
 دنع ةريحل لا يف عقت نأ نم الدب « الصفم اقثوم اصوحفم اسوردم « روفلا ىلع هقبطتف

 .اهتديقعو اهماظن ىضتقم اهلكاشم لح نع اهزجع هلك ملاعلا مامأ ودبيو « اهمايق

 ةيلمعلا ةيحانلا نم ةهاجولا نع راع وه « ةلهو لوأل اهيجو ودبي يذلا لوقلا اذهو
 ّ ! ةثحبلا

 ةلودلا موقت ىتم -نيمختلا هجو ىلع ىتح وأ ۔نيقيلا هجو ىلع دحأ ملعي لهف
 !؟ ةدوشلملا ةيمالسإللا

 فيك لوقي نأ -نيمختلا هجو ىلع ىتح وأ نيقيلا هجو ىلع دحأ عيطتسي لهو
 ! ؟ةدوشنملا ةلودلا موقت موب ةيداصتقالا تالكشملا ةروص نوكت

 فرعن ال نمز تالكشمل ةيلمعلا لولحلا تاليصفت ۔نآلا ثحبن نأ يف ثبع یأف

 اهمجح نوکیس فیک دیدحتلا هجو ىلع فرعن الو « نوی یتم دیدحتلا هجو ىلع

 !؟ ىمالسإلا لحل اب اههجاون نأ لواحن موي اهلكشو
 ولف . .رصاعملا انملاع يف اريغت تاريغتملا دشأ يه تاذلاب ةيداصتقالا تالكشملا نإ

 هدنسپ ال لوق وهو مويلا نم تاونس رشع لالخ ةيمالسإلا ةلودلا مايق عقوتن اننإ انلق

 ميقن يتلا مويلا تالكشم ن ةيلمعلا ةهجولا نم _ نمضن لهف ۔يملع » ليلد يأ

 لولحلا اهل زهجن ىتح « طقف تاونس رشع اهتروص ىلع لظتس ۔اهساسأ ىلع انثوحبب
 !؟ نآلا نم ةيلمعلا

 وهو ءنرق فصن وآ نرق عبر اهمايق يف قرغتست : ةيمالسإإلا ةلودلا نأ انضرتفا اذإف

 ةيداصتقالا لكاشملا ىقبت ت لهف « ةيقيقح «ةيملع » ةلدأ ىلإ دنتسي ال بيغلاب مجر اضيأ
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 يتلا ةزهاجلا لولحلا اهل ءىيهن ىتح « مويلا اهشحبن يتلا اهتروص ىلع ةدمجم
 ! ؟اهمايق روف ةلودلا اهمدخشست

 ظل يآ يف موقت نيح ةيمالسإلا ةلودلا تالكشم نأ نم نيقي ىلع نحن له لب
 ىتح اهلك انثاحبأ ةاون يهو «ةرضاحلا ىلامسأرلا ملاعلا تالكشم اهتاذب يه نوكتس
 !؟ نآلا

 نيمأتلا ةلكشم يف ثحبلا لجأ نم دقع امخض ايمالسإ ايداصتقا ارتؤم ركذأ تلزام
 نأ نكي ىتلا ةيمالسإلا ةروصلا امو < مارح مآ لالح وه لهو ۽ ڌمال لا ةه و ا نم

 !؟ةمدلسا ةداتقالا اتايح نوكت نأ اندرا ول اهيلع نوک

 دق نوكن نأ ىشحخأ ىننإ داصتقالا لاجر نم تسل انأو ۔" رقۇملل اهموي تلقو

 طغضت يتلا ةيلامسأرلا ةيلهاجلا مويلا انيلع اهضرفت تالكشم ثحبب ىلإ اندهج انهجو
 ةلودلا يف قالطإلا ىلع ةدوجوم نوكت ال دق اهنكلو « يداصتقالا انعقاو ىلع

 ليطعت نم تمجن دق ةيلاحلا نيمآتلا لكاشم لك نأ اناردأ نمف . موقت نيح ةيمالسإلا
 تيبل ديعتو « موقت نأ ةيمالسإلا ةلودلل ردقي نيح هنآو « يمالسإللا لاملا تيب ةفيظو

 نوكي ذغنيحو « ةيلاحلا هتروصب هلك نيمأتلا ىلإ ةجاح كانه نوكت ال ‹ هتفيظو لالا

 ! لئاط الب دهجلل ةعاضإ ةنهارلا هتروص يف امارح وآ الالح هنوک يف انثحب

 ةمهب ثحيي ىضمو « ريذحتلا اذه ىلإ لاحلا ةعيبطب تفتلي مل رقوملا رتؤملا نكلو

 يه «نيرتؤملا لك اهيلع قفاوي مل ةجيتن ىلإ ىهتناو ! نيمأتلا ةلكشم ىف ةقئاف !ةيملعا
 ام ىفنت ةيمالسإ ۲!ةغيص » نع ثحببلا نم دبالو « مارح ةيلاحلا هتروصب نيمأتلا نأ

 ! ابرلا ةهبش وأ ابرلا نم ةيلاحلا ةروصلا طوحي

 ةماقإ يف ةيراجلا هتنس رجي مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ رخآلا بناجلا نم ضرتفلو
 ةلودلا تماقف « ةقراخلا هتتس همركو هنمو هلضفب يرجأ لب « ةيمالسإإلا ةلودلا

 ةيلمعلا لولحلا انزهج الو « اهمايقل ائيش رضحن مل نولفاغ نحنو « ادغ ةيمالسإلا
 طابنتسا يف مويلا انتقاط فرصن نأ ضرفلا اذه رربي لهف ! اههجاوتس ىتلا لكاشملل

 !؟ لكاشملا كلتل ةيلمعلا لولحلا

 )١( ریذاحمو لامآ » ناونعب ةملك یف ٩.
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 لحن ىتلا قراوخل اب ۔ هناحبس ۔اھفحیسف < ةقراخلا هتنس هللا ىرجي نيحف ! عبطلاب الك

 !تاظحل ىف لكاشملا

 ىلإ علطتلا نع فكن ال انك نإو < ةيراجملا ةنسلا عم لماعتن نأ نورومأم نحن اغإ

 : زيزعلا هباتك يف انبر اهنع انل لوقي يتلا ةنسلا كلت . . ةظحل لك يف هللا ةمحر

 .“) 4 نینمۇمل ابو ‹ هرصنب كديآ ىذلا وه #

 . ..«  ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو ل

 اراتس نونوکي « نيدهاجم نينمؤم دوجو نم دبال هنآ : نیمهم نيرمأ ىلإ انتفلیل
 ةوق نم مهتقاط يف ام لك اودعي نأ نينمؤملا كئلوأل دبال هنآو . ضرألا يف هللا ردقل

 ریغب هنید رصنی نأ هناحبس هللا نمازجع ال . هللا رصن يتأي لئدنعو . . قحلا ةرصنل

 لوقي يذلا وهو قالطإإلا ىلع يرشب دهج ريخغبو « قالطإإلا ىلع ةيرشب تاودأ
 : هناحبس هتنس ترج اذکه هنّأل نکلو ۔نوکیف نک ءيشلل

 ."  ضعبب مکضعب ولبیل نکلو « مهنم رصتن ال هللا ءاشی ولو

 . “  مكمادقأ تبثيو مكرصنب هللا اورصنت نإ

 ةدحاو ةظح فكن ال انك نإو « اهعم لماعتن نأ نورومأم نحن ىتلا  ةيراج لا ةنسلاو

 ةملسملا ةدعاقلا ةماقإ نم الوأ دبال هنإ لوقت ةنسلا هذه هللا ةمحر ىلإ علطتلا نع

 دق داهج دعب ‹« كلذ دعب ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ عقوتن مث « لوقعملا مجحل اب ةنمؤمل ا

 . ناكم لك يف اهب ةصبرتملا ةيلهاجلا عم ةدعاقلا كلت هب موقت لوطي

 ةملسملا ةدعاقلا ةماقإ نع فارصنالا نإف « ةروصلا هذه ىلع رمألا نوكي نيحو

 انتالكشمل ةيلمعلا لولحلا » نع ثحبلا ىلإ ٠ ءالتبالا ىلع ةرباصلا ةدهاجعملا ةنمؤملا

 ! لوقعم ريغ اشبع نوحي . . « ةرصاعملا

 ةينو لماك صالخإب مهضعب « سانلا ضعب انيلع هيقلي لاؤسب جردن -انايحأ ۔اننإ
 لكاشملا نوهجاوت فيك : اننولأسي ‹ دوصقم ديكو ديدش ثبخب مهضعبو « ةنسح

 )١( لاقنألا ةروس ] ١١[, ) )۲لافنألا ةروس ]٦١[.

 ) )۳لاخقلا ةروس ] ٤ [. ) )4لاعقلا ةروس ]۷[.
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 لكاشملا يف الشم نوعدصت فيك ؟ ىمالسأإلا مكماظن نوميقت نيح ةرصاعملا

 ! ؟ ةيلمع لولح مكدنع له '؟ةيداصتقالا

 نأ نود-فرصننف « ةين ءوسب وأ ةين نسحب انيلع ىقلملا ٠ لاؤسلا انجردتسيو
 ةظحللا يف انريكفت ءلم نوكي نأ ىغبني يذلا لاؤسلا نع ةباجإلا ةلواحم نع سحن
 « رخآ لاؤس نع ةباجإلا ةلواحم ىلإ ؟ ةيمالسإللا ةلودلا ميقن فيك : وهو « ةرضاحل ا

 ةهجاوم ىف موقت نيح -ةيمالسإلا ةلودلا عنصت فيك : وهو « دعب اميف هبيترت يت
 !ةرصاعملا لكاشملا

 تقولا يف يه رخآلا لاؤسلا نع انتباجإ نأ - يعو ريغب - نظنف « رثكأ جردتسُت دق لب
 ‹ ةرضاحلا لكاشملل ةيلمعلا لولحلا مدقن نيح اننآ يآ ! لوألا لاؤسلا ةباجإ هسفن
 ! ةلودلا ميقت يتلا ةيمالسإلا ةدعاقلا كلذب دجون

 تاوادع طيحت ثيح « ةنهارلا لاوحألا يفف . . هفيز اًتيبو لبق نم هانشقان مهو وهو
 اب مكحت يتلا ةموكحل ا ةماقإب ۔مهمالسإ ةلوازم نم مهعنمتل نيملسم لاب صبرتت هلك ملاعلا
 ةادألا وه ةيلمعلا لولحلا يدقت ىلع مالسإللا ةردقب ىلقعلا عانتقالا نوكي نلف هللا لزنأ
 لوقت يتلا «ةديقحلا ىه ةادألا نوكتس اغإ « ةيراضلا تاوادعلا كلت ةهجاومل ةمزاللا
 ..رانو ةنج ةيضق . . رفكو نايإ ةيضق اهنإ سانلل

 اهتقيقح ىلع) هللا الإ هلإ ال باب نم .. ةديقعلا باب نم لخدي مل نمو
 لخدي نأ نود « ةيمالسإلا لولحلا ىلعو « مالسإلا ىلع «جرفتي » لظيسف . .(ةينابرلا

 دصض ةرصاعملا ةيلهاجلا اهم يقت يتلا ةيراضلا ةكرعملا ضوخي نأ نود . . ةعمعملا

 ١. . . ادغف مويلا نكي مل نإ « اهوضوخي نأ نيملسملا ىلع ضرفتو «مالسإلا
 لولحلا » يدقث ىلع هتردق نكت ايآ لب « هعانتقا ةجرد نكت ايأ -ديعب نم جرفتملا اذهو

 هللا نذأي نيح -هميقي امنإ . . ىمالسإلا مكحلا ميقي ىذلا وه نوكي نل-٠ ةيلمعلا

 وه ىمالسإلا مكحلا ةماق]إ نأ اهباحصأ نقيتسي يتلا ‹ ةحيحصلا ةديقعلا باص

 ليتقت نم مهبيصي ام نو . هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال مهلوقل ىعيبطلا ىضتقملا

 .خلا . . ةيعامتجالا وأ ةيسايسلا وأ )١(

 رظنا ) اهلماكب ةيمالسإلا ةمألا ىلع اهنوضرفي ادغو « ناكم لك يف ةيمالسإلا تاعامجلا ىلع ةضورفم مويلا ةكرعملا (۲)

 . ١( لبقتسملا ىلإ ةرظن » مداقلا لصفلا
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 ىلإ قيرط نمضأو قيرط رصخأ وه ضرألا يف هللا مكح ةماقإ لیبس ېف بیذعتو

 : نوقتا دعو يتلا ةنجل ا

 هللا لبس يف نولتاقي ةنح ا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتسشا هللا نإ

 هللا نم هدهعب ىفوأ نمو . نآرقلاو ليجمإلاو ةاروتلا يف اقح هيلع ادعو « نولتقيو نولتقيف

 .“) 4 ميظعلا زوفلا وه كلذو « هب متعياب يذلا مكعيبب اورشبتساف

 ةيلمعلا لولحلا يدقتب يمالسإلا لمعلا ةدايق يلإ | یىعسٽت يتلا ‹ ةديدحلا ةدايفلاو

 يف ةيعقاو رثكأو 4 سوفنلا عئابطب ارصب ردكأ نوکت نأ يغبني ¢ ةرصاعملا تالكشملل

 اجلا ةلراحم نع ء سالا نم ناك نم جاردتسا اهفرسي نأ نم ء ثادحألا ةهج ةهجاوم
 ! ريحألا لاؤسلا نع ةباجإلا ةلواحم ىلإ لوألا لاؤوسلا نع

 و ول +

 دفنتسملا . .ةرمثلا ءيطبلا . . قاشلا دهجعملا . . ليوطلا قيرطلا دايترا نم دبال هنإ

 مكحلا دنست يتلا ةدهاجملا ةيعاولا ١ ةملسملا ةدعاقلا » ءاشنأإل ةيبرتلا قيرط < ةقاطال

 انیار دقو ز ري نأ دعب دوجولا يف رمعسپ ېک هدنست للفتو ۽ ۾ وقي نيح يمالس وا

 يلا «ةكرلا ٠ يه اهنأ رمألا رهاظ ي ادب نإو دودسم قيرط ىلإ | يدت : املك اا
 ! دومجلا ةلاح نم ١ لمعلاب » ج رخت

 أل ةيراحتنا تایلمع ةدهاجملا ةيعاولا ةملسملا ةدعاقلا دوجو لبق ةطلسلا عم مادصلاف

 نع نولفاغ سانلاو ‹ مهحيبذتو نيملسملا ليتفتل ةجح ةاخطلا ءاطعإ الإ ءاهءارو لئاط

 ال ۔هتاذ مالسإلل ءادع نولمعي ام نولمعي امنإ ةاغطلا ءالؤه نوك نعو « ةكرعملا ةقيقح
 .'ضرألا لك يف مالسإلا براحت يتلا ةينويهصلا ةيبيلصلل ءالوو  هنيعب لمع ىلع ادر

 ةيعاولا ةملسملا ةدعاقلا دوج و مدع حم ةيسايسلا ةزهجألا لخاد ىلإ للستلاو

 ]١١١7[. ةبوتلا ةروس (1)

 دعب اميف هب هللا لكن يذلا ينويسبلا ةزمح ربكألا هدالجو نجسلا ريدم « يبرحلا نجسلا » يف ف حابص تاذ انیلع لخد (۲)

 ةعاسلا يف ايموي أدبي يذلا بيذعتلا « روباط » يف انكو ٠ ضرألا نم ةحاسم ىلع هتثج اهيف ترثادت ةرايس ثداح يف

 همامأ هب ماق ةعيرسلا ةوطخلاب يشملاو يرجلاب ضارعتسا دعبو « رهظلا دعب فصنلاو ةعبارلا يف يهتنيو احابص ةسداسلا
 هلك هانعنص يذلا دعب ١ : هناصح بكري ناكو « ينويسبلا ةزمح لاق رماوألا ذيفنت يف هتمه رهظيل رغصألا دالجل ا

 عضب لك مكب يتأث نأ هعيطتسن يذلا لك !؟ كلذ نم رثكأ مكيف عنصن اذام ؟ ءايحأ متلز امو . . لا دالوآ اي مكيف
 !! دجوت مل مأ تارربملا تدجو ءاوس <« افلس ططخم اذه نأ يأ « ! هله لثم ۲ةقلع» مكيطعنو تاونس
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 ريخآأتو « ريهامجلا رظن يف ةيضقلا عييت الإ « اهءارو لئاط ال ةيثبع ةيلمع ةدهاجللا
 . ىمالسإلا مكحلا اهريغب موقي ال يتلا ةدعاقلا ةماقإل مزاللا جضنلا

 افنآ اهيلإ راشملا ةدعاقلا دوجو لبق ةرصاعملا لكاشملل ةيلمعلا لولحلا نع ثحببلاو

 ليصألا لوألا اهناديم نم ةحاسلا يف ةلماعلا ةقاطلل 'ليوحتو « لئاط الب دهجلل فرص
 يف هبحاص مهويو « ءيش ىلإ نآلا. دژي ا وهو ةف ا داتسپ ۽ ینا تادیم یا

 يللا ريصقتلاب سحي الف « بجارلا لمعلا لمحي هن أ لب « « لمعي » هنآ هتاذ تقولا

 نوشباعلا مه مهنأ ىلع هيف نيلماحلا ىلإ رظني مل نإ « ليصألا لوألا ناديملا يف هسرامي
 !! نوعيضلا

 روثي « ةدهاجملا ةيعاولا ةملسملا ةدعاقلا ءاشنإل الوأ ةيبرتلا نم دبال هنإ لوقن نيحو

 : تاروصتلاو تالؤاستلا نم ريثك

 ! ةيافحلا هيف اجب انيبر

 ! « لمعن » نأ نود يبرن لظن ىتم ىلإ

 ! ءادعألا هيلع ىضق بابشلا نم اليج انيبر املكو ةيبرتلا ىودج ام

 حيحصت نم دبال نكلو . . ةيبرتلاب دوصقملا ىلع ءوضلا ضعب يقلن نأ نآلا ديرنو

 . هللا نذإب ةرمثملا ‹ ةبولطملا ةحيحصلا ةروصلا نايبل اديهمت الوأ تاروصتلا هذه ضعب

 يف ةعقاو ةريثك قئاقح نع نولفغي « ةيافكلا هيف اب انيبر : نولوقي نيذلا نإ

 .ةحساسلا

 ماما هب عاق يدلا وه مويا ىتح ةحاسلا يف اق ةيبرتلا نم نول لضفأ ناك اهر

 ةيبرتلا هذه بناوج لضفأو . ر ل ن والا ناو ولا نوب اجه شلا

 ؛ م يتلا ةقداملا ةيئادغلا حورلاو ‹« هعابتأ أ يف اهابر يتلا ةنيعملا ةوحالا وه

 . .لمعو ةيعقاو ةكرح ىلإ !إ کواس ین اهلیرکو ¢ يئاجرإلا ركفلا لكاوتو ةيفوصلا

 ن لو ا عياطلا تاذ ةييرتلا هله صقني ناك بناوجإا نم مك انيأر انکلو

 ي ايها م مولا لتقم دعب ىمالسإلا لمحلا تاوطخ يف صقنلا اذه رث مکو

 .ةصاحخ
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 دتما ول هحيحصت وأ هتفاضإب انيمق ديهشلا مامإلا ناك بناوجلا هذه نم مك ىردن الو

 ‹« بسحف ادونج اونوكيل اوبر دق دونجلا نأ ةيعقاولا ةحاسلا ىلع دجن انكلو . . رمعلا هب
 ادونج اونوکیل هباحصأ ةا هللا لوسر یبر امک « مهدئاق باهذ دعب ةداق اونوکیل ال
 قيفرلا ىلإ هلاقتنا دعب « ايناث افص ) هتاذ تقولا ىف اونوکیلو <« هلل هتدايق تحت نیقئاف
 ةيقب ناك امكو « ةمألا ةدايق يف مهيلع هللا ناوضر نودشارلا ءافلخلا ناك امك « ىلعألا
 . .هيلإ اوبدتنا ناديم لك ىف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 لمعلا معزتت ىتلا ةعامجلل بولطملا ىوتسملا ىلع « ىناشلا فصلا » بايغ دج

 ؛ايهشلا مامإلا لدقم دحب نمزلا تما املك اسوملم احسفاو ةنهارلا هفورظ ىف ىمالسإلا
 ىغبني ‹« بناجل ا اذه يف « ةيبرتلا يف صقن كانه ناك هنآ ۔ ىعقاولا ديعصلا ىلع كردنف

 نأ لبق ةوعدلا رمع نم لايجأ ةعضب قرغتست دق ةليوط ةريسمل دعت نحنو كردتسي نأ

 ضرألا ىف نيكمتلا اهل بتكي

 حامسلا يف ةلجعلاو كرحتلا يف ةلجعلاو دادعأإإلا يف ةلجعلا انظحال لبق نمو
 تحت دونج مه نيذلا « ةاعدلا نم بسانملا ددحلا ةيبرت لبق ةكرحلل ءامتنالاب ريهامجلل

 طخ يف هراثآ هلک اذهل ناک فیکو . . نوبرمو تقولا تاذ يف ةداقو « دئاقلا ةدايق

 نم بناوجلا هذه لك ىفالتن نأ -ةليوطلا ةريسمللدعن نحنو-ضورفلاو . ريسلا

 حم بسانتي اب ةيبرتلا بولسأ ريخن نأ يآ « ىلوألا ةلوجلا اهيلع تلمتشا يتلا صقنلا
 . .ءادعألا ديكو « قرطلا ةقشمو « ةريسملا لوطو « ةكر حلا فادهأ

 دج انكلو . . بناوحلا ضعب ىف لضفأ تايعون دن دقف نآلا ةحاسلا ىلإ انرظن اذإف

 ۽ هللا الإ لإ ال موهفم ايعو رثكأ ابابش دج . ىرخأ بناوج يف ةيبرتلا يف اريبك اصف
 دق تناك يتلا « ةيمكاحلا » ةيضقل اكاردإ رثكأ يآ . . هللا ةعيرش ميكحتتب ةقيثولا اهتلصو
 رثكآ ايابش دحنو . ههسفنأ ةاعدلا نم ريثك ىلع ىفخت اهلعج لبق نم ًالامجإ تلمجأ

 ةرهجألارودو « ةيفخللاو ةرهاظلا ةحلسألا نم اهيف ىقليامو ةكرعملا ةعيبطل اكاردإ

 اياضق ةراثإو « مالعإلا لئاسوو ميلعتلا جهانم قيرط نع ةوعدلا ةبراحم يف ةفلتخلا
 مهدعبتو « مالسإلا نع ةديعب ةهجو سانلاب هجتت « ةنيعم ةيركفو ةيعامتجأو ةيسايس

  نايحألا نم ريثك يف -بابشلا ءالؤه نكلو . . ىنابرلا ردصملا نم يقلتلا نع رارمتساب
 اهضعب ديكي « ةرشعبم ةريغص تاعامج يف نوعمجتيف ‹ حيحصلا عمجتلا مهصقني مهصفني

 حورب ال ماصخلا حورب ضعب عم اهضعب لداجتي وأ ٠ ضعبب اهضعب صبرتي وأ « ضعبل
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 ىلع فالتحا لوأ دلع رغصأ تاعامج ىلإ ةريغصلا ةعامحجلا مسقنت نأ نكييو . ةدوملا

 ةيعامجلا ةيبرتلا نآب عطقي ام . . اياضقلا نم ةيضق ميوقت وأ « صوصنلا نم صن ريسفت
 نيملسملا ةئشدتل  ةبولطملا ةيبرتلا امنيب . ىوقأ مهيف ةيدرفلا حورلا نأو . ةصقان مهدنع

 نأ يغبني- ةيلهاجملا عم ىلوألا ةهجاوملا ءبع هيلع عقي يذلا ليجلا نع الضف امومع

 نع ارافصأ مهليحت الف « ةعامجلا دارفأ دنع ةيعامحجلا حورلاو ةيدرفلا حورلا نيب نزاوت

 ةيدرفلا مهيف يمنت الو « ةيدرفلا حورلا باسح ىلع ةيعامجلا حورلا ةيمنت قيرط

 مهنم فلتأت الف « رومألل صاخلا همييقتبو هتاذيو هركفب مهنم لك زتعيف ةحناجلا
 .“ نزو هل عمجت مهل مئتلی الو «ةعامج

 نم ءزج يهو ) ةيكرحلا ةربخلا هصقنت -نايحألا مظعم يف -بابشلا اذه نأ امك

 عباطلا تاذ اياضقلا نم ريثك يف قباسلا ليجلا نم ايعو رثكأ هنأ عم ء( ةبولطملا ةيبرتلا

 يف هتوق ضارعتسا يفو ء ةطلسلا عم مادصلا يف لجعتي اذه لجأ نمو . يركفلا

 عيطتسي ال نكلو رطخ تاذو نزو تاذ اياضق يف وأ ٠ رحت الو مدقت ال اياضق

 . .اهارجم نم ائيش اوريغي نآ ةنهارلا مهتلاح يف نوملسملا

 نود ةوقلاب ةلوليحلل « ةرم تاذ ةيردنكسإلا ةعماجب ةينيدلا تاعامحلا بابش عمجت

 حورلاو ةصاخ ةينيدلا تاعامجمل ا ةدياكل هتبتر دق ةعماجمل ا ةرادإ تناك لفح ةماقإ

 لك مغر لفحلا ةماقإ عنم يف ةينيدلا تاعامجلا بابش حجن لعفلابو . . ةماع يمالسإلا

 ليثقو ءانغو صقر نم ابترم ناك ام ثدحي ملف « هل تبتر يتلا ةيمسرلا تابيترتلا
 . . لذتېم

 . . تاعماحج لا يف ةينيدلا تاعامجلا هب موقت تناك يذلا « طاشنلا » ضعبل حذو اذه

 ؟ حيحصلا هيوقت امف

 "تاررحتملا»و « نيررحتملا » بهري لعفلاب ناك رحنلا اذه ىلع ةوقلا ضارعتسا نإ

 يذلا صيحخرلا لذبتلا ىلع ةيعماج ةاتف»ؤرجت الف . . ءاوسلا ىلع ةذتاسألاو ةبلطلا نم

 تاضراع وآ ‹ ىهلم يف تاصقار نهنأك ىتح « تايعماج لا تايتفلا ١ نم ريشك نم عقب

 ىقلت تقو يف لقألا ىلع نمشحتي ملع تابلاط ال « لذبتم يراجت لحسم ىف ءايزأ

 قالخأ وأ نيد لك نم امامت ةخلسنملا ةرفاكلا ةدحلملا ةيبروألا ةاتفلا مشحتت امك «ملعلا

 "ررحشم ) ىعويش ىتف ؤرجي الو! ملعلا اهيف ىقلتت يتلا تاعاسلا ءانثأ ىف « ديلاقت وأ

 . تيدا نم يلياميف ۲ ةعاطلار ممسلا# ةف نع ملكت 0
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 لعفيامك مالسإلاب ةيرخسلا ىلع ذاتسأ ؤرجي الو . . ةرهج مالسإلا ةمجاهم ىلع

 يذلا « ماعلا ماظنلاب » و ‹ هيلع نوسلجي يذلا يسركلاب نيمتحم « « نوررحبتملا»

 حورلا » وأ «يركفلار ررحتلا ٠ مساب ديلاقتلاو قالخ الاو نيدلا نومج اهي مهر مهيمحب

 « | ةيعماحلا

 ! نکلو ! معن

 يف امئاد ادوجو ةينيدلا تاعامجملا كلتل نأ ولابسانم اكولس اذه نوكيدق

 نيدحلملاو نييعويشلا طغض مواقي رمتسم طغض دوجولا اذهل نوكي ثيحب «تاعماجل ا
 ؛ ةينيللا ميقلا نع تايتفلاو باشلا فرصو « قالخالا داسفإل « نيررححلا * و

 مهنيب يقلخلا للحتلا ةعاشإو

 هذه لهف- ةيلاعلا روطسلا يف نيبنس امك باع تاعامجلا كلت دوجو ناك اذإ اأ

 وأ ةذتاسألا نم تادسافلاو نيدسافلا ةايح يف ايقيقح اشيش ريغتس ةدرغملا ةيلمعلا
 نم ةدودحم ةرتف دجوت نأ تاعامجلا كلتل ةصرفلا تحيتأ دقو ىدجالا مآ ؟ بالطل
 ‹« درف باش لكو « مالسإلا ئدابم ىلع ةيقيقحلا ةيبرتلا ىلإ إ دهحلا فرصتي نأ - نمزلا

 هيف نوعتري يذلا لحولا نم تاعامجلا هذه مهذقنت « ذاتسأ وأ سردم لكو « ةاتف لكو

 لاق امك اهيف امو ايندلا نم ريخ رمثم لمعو « ةوعدلل بسك وه « رهطلاو ةفاظنلا ىلإ
 ؟ واو هللا لوسر

 رمح نم كل ريخ » : لاق وأ « اهيف امو ايندلا نم كل ريخ الجر كب هللا يدهي نأل »
 .('« معنلا

 ذئموي مكاحلا نأ دوجولا ىلإ ةينيدلا تاعامحلا كلت تزربأ يتلا « ةبعللا » تناك دقل
 ناكف « هعم فلاحتلا يرصانلا رايتلاو ٠ يعويشلا رايتلا نم اديدش اطغض هجاوپ ناک

 لمعلل لاجللا هل حسفيف « يمالسإلا رايتلا ىلإ | ۔.اتفؤم -دنتسي نأ هيلإ ةبسنلاب ايقطنم
 داسفلا نم ةعماحا فظنيل ال < اههجاوي ىتلا طوغضلا ايصخش وه هنع دصيل « ةكرحلاو

 نم اهرهطت ةيمالسإ ةكرح دلبلا يف ءىشنيل الو « يقلغلا للحتلاو رفكلاو داحلإلاو
 يوقلا لع ةيسيلوبلا هتزهجأ قیرط نع تقولا تاذ يف فرعتيلو ! ناردألا كلت

 اهلشت ةبرض ٠ ةبعللا » يهتنت نأ دعب بسانملا تقولا يف اهبرضيل « بابشلا يف ةنماكلا

 ! اهيلع ىضقت وأ ةكرحلا نع
 .هيلإ ةراشإلا تقبس )١(
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 كولسلا وه  هلاثمأ وأ .هيلإ انرشأ يذلا لفحلا ثداح يف ةوقلا ضارعتسا ناك لهف
 هيجوتو ةبعللا ءاهنإ يف ليجعتلاب انيمق ناك هنإ مأ !؟ ةبعللا هذه ءازإ بسانملا يكرحلا
 ؟ةبرضلا

 نجسلا ريدم كلذ ىلإ راشأ امك اهيف بير ال ةيتآ تناك ةبرضلا نإ ةقيقحو
 رجفتي «يوقي ذحأ دق يمالسإلا رايتلا نأ « نولوئسملا » سحي نأ درجمبف .؟'”يبرحلا
 لكو ةينويهصلا ةيبيلصلا هاشخت يذلا « بوهرملا رطخلا ىلع ءاضقلل ةرورضلاب فقوملا
 . . ضرألا يف اهباسحل لمعي نم

 ةيبرت وه تاعامحلا كلت هب موقت يذلا « لمعلا » لك نوكي نيح رمألا فلتخي نكلو

 ٠ ناطيشلا سج ر فرعي الو هېر فرعی ¢ سندلا نم رهطتم قالخألا فظن باہش

 ةيشحولا لئاسولا مادختسا يف رشكأ ددرتي مث « اهبرض يف اريثك ددرتي مكاحلا نإف
 . ريهامجلا مامأ يشحولا هلمع رربي نأ عيطتسي ال ذئموي هنأل ‹ اهبيذعتل

 مل مئارج سانلا ىلإ بسنت نأو ‹ ةيضق لعتفت نأ كش الب نمألا ةزهجأ عسو يفو
 بيذعتلا لئاسوب ۔مهلمحت نآو « اهباكترا يف ريكفت درجم اوركفي ملو طق اهوبكتري
 مويلا دعت مل ريهامجلا نكلو " . . الصأ هيف اوركفي مل اب « فارتعالا » ىلع  ةيربربلا
 ةزهجأب نظلا ءوس مدقت مويلا تراصو ! نيرشع وأ ةنس نيثالث لبق تناك امك ةلفاغ
 اهلمع لك ةعامج ىلع ضقني نأ مكاح ىلع لهسي دعي ملو ! نظلا ناسحإ ىلع نمألا
 ةقيقحو . طخسلاو راكنإللا نم نمآ وهو هتيشحو اهيلع بصيف « ةيمالسإلا ةيبرتلا وه
 مهباسحل مهنولغشي نيذلا نكلو ٠ ريهامجلا بضغ اريثك مهمهي ال ةاغطلا كثلوأ نإ

 ةياهنلا يف ةبعللا دسفي اذه نأل « سانلا مامأ رمألا حوضفم مهليمع نوكي نأ نوبحيال
 سانلا طخسي ام ىلإ اعفد هنوعفدي نايحألا ضعب يف مهنإ لب | بولطملا ققحبي الو
 تاداسلاب اولعف امک ‹« دیدج هجوب نایتلاو هرود ءاهن] اوررق دق نونوکی نیح «هيلع
 !يريمنلا هدعب نمو « لبق نم

 يف ائيش ريغت الو « رخؤت الو مدقت ال اياضق يف ةقاطلا قافنإ نم اجذوغل انبرصض

 .ةقباسلا ٤٥١ ص (۲) مقر ةشماهلا عج ار (1)

 بلطو « هتيلحاد ريزو غلنأف « هدجي ملف هملق دقفت رصانلا دبع نآ رصانلا دبع لامج دهع يف تقلطأ يتلا تاكنلا نم (۲)

 ريزوب رصانلا دبع لصتا ةعاس دحبو . ةبولطملا ةمهملاب مايقلا يف ةيلخادلا ريزو عرسأف . هذحأ نمع ثحبلا هئم
 انضبق نحل مدنف اي نكل : ةيلخادلا ريزو باجأف . عئاضلا ملقلا دجو هنأل ثحبلا نع فكلا هنم بلطو ةيلحادلا
 ! !اوفرتعا مهلكو « صاخشأ ةسمحح ىلع
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 نودسافلا حجرو 4 تاعماجلا نم ةينيدلا تاعامحلا تليزآ ام ناعرس ذإ < ةقيقعللا

 ! لبق يد نم اداسف دشأ تادسافلاو

 ةعيرشلا ميكحت ةيضقك « يقيقح رطخ تاذ اياضق نم اجذوغ نآلا برضنو

 ةعيرش ميكحت ىلإ يعسلاو ؛ اهلك ةمألا نايكل ةبسنلاب ةيسيئر ةيضق يهو . ةيمالسإلا
 ىضتقملا ره هنأل « هللا لوسر دمحم « هللا الإ هلإ ال لوق ملسم لک ىلع ضرف هللا
 .مالسإلا ةداهش اهب نلعي يتلا ةميظعلا ةملكلا كلتل رشابملا

 ! نکلو ! معن

 ةيعاولا ةنمؤملا ةدعاقلا دجوت نأ لبق ضرألا يف هللا ةعيرش موقت نأ اقح نكي له
 شرحت اهلوأو ‹ يمالسإللا مكحلا نالعإ ىلع ةبترتملا جئاتنلا هجاوت يتلا ةدهاجللا
 ؟ ايكرت ىفو رئازحلا ىف ثدح ام وحن ىلع ةينويهصلا ةيبيلصلا

 ٦ بعشلا » نكي مل ن ! «يمالسإلا مكحلا ةماقإل « يبعشلا طغضلا ١ يفكي لهو

 ربصي « دمألا ةليوط ةكرعم ضوخل ادعتسمو < داهجلل ادعتسم طغضلا سراي يذلا

 ىف هللا نيب امك تارمشلاو «سفنألاو «لاومألا صقنو « عوجلاو «فوخلا ىلع اهيف
 : لزنملا هباتك

 لتقي نمل اولوقت الو . نيرباصلا عم هللا نإ ةالصلاو ربصلاب اونيعتسا اونمآ نيذلا اهيأ اي »
 عو لاو فوخلا نم ءيشب مكنولبإلو . نورعشت ال نکلو ءايحأ لب ‹ تاومآ هللا لیبس يف

 . “') « نيرباصلا رشبو ‹ تارمثلاو سفنألاو لاومألا نم صقنو

 هذه لمتحت يتلا « ةملسملا ةدعاقلا ١ ةماقإ يف ةقاطلا قافنإ نذإ ىدجألا سيل
 بترتي ال يتلا ةيوفشلا ةبلاطملا يف اهنم ردق قافنإ وأ اهقافنإ نم الدب « ماسحجلا تاعبتلا
 نأ نود كناكم ىلإ كودع هبنت « ةشئاطلا ةقلطلاك نوكت اغنإ « . يقم ا يف ءيش اهيلع

 !؟ عقاولا يف ائيش بيصت
 هدحو اذهف <« ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطتل ريهامحلا ةسامح باهلإ تسيل ةيضقلا نإ

 ةسامحلا كالت الإ كالع ال ريهامجلا هله تناك الاط « عقاولا نم ايش ريخي الو ٠ يفكي ال

 نيح عقاولا ريغتي امنإ .اهب بهتلت يتلا ةعرسلا تاذب ءىفطنت نأ نكمي يتلا « ةيفطاعلا

 وه ميكحتلا اله نأ ساسأ ىلع ةعيرشلا ميكن ةيضقل اهسفن ريهامحبا كت ٠ دنبق»
 . هللا لوسر دمحم « هللا الإ إ هلإ ال لوقل رشابملا ىضتقملا

 )١ ةروس( البقرة]٠٠١١.٠١۴[.
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 ىلإ يهتنت ال يتلا ةيفطاعلا ةسامحلا نيب ةيعقاولا ةكرحلا لاجم يف مخضلا قرافلاو

 ریطحو ۔ قيقد قراف نم اشن « ةيضقلا هذهل مهسفنأ سانلا دينجت نيبو « يعقاو ءيش

 يف ةيضقلا نوكت نيحف . . اهداعبأ كاردإو ةيضقلا ةقيقح مهفت يف ۔هتاذ تقولا يف
 كلذ لبق مهنكلو « مهنيد اهب لمتكي «تالامك » ةعيرشلا ميكحت نأ سانلا سح
 ۽ مهرئامض يف جرح ريب اهيا اومکار ۽ هلا ةعيرش ريق ةعيرشب اوضر ولو توم

 شطبلل دمصت ال يتلا ةيفطاعلا ةسامحلا كلت وه ةيضقلل هنوطعي ام ىصقأ نوکيس

 سانلا نقيتسي نيح امأ . هللا ةعيرش ميكحتل ةوعدلا ةاغطلا هب لباقي يذلا يشحولا
 مهنايإ نأو « هللا ةعيرش ريغ ةعيرشب اوضر اذإ هللا نازيم يف نيملسم نونوكي ال مهنأ
 رشبلا اهعضي عئارش ىلإ -نيضار اومكاحت اذإ الصأ مئاق ريغ نوكي امنإ اصقان نوكيال

 ادوجوم انايإ اهب نولمكي «تالامک ١ د رجم الل «رفكو ناييإ ةيضق مهسح يف نوكتس

 ! هللا دنع ايضرمو « لعفلاب

 اولمتحيو « مهسفنأ اهل سانلا ددجي ىتح ضرألا عقاو يف هللا ةعيرش موقت نلو

 ‹ اهرهظم ةاعدلا بجعأ امهمف ةيفطاعلاةسامحل ا امأ « اهتماقإ ليبس ىف تايحسضتلا
 !مالسإلا ءادعأ مالسإلل اهدصري يتلا ةلئاهلا ةكر عملا يف ايقيقح اديصر تسيلف

f $#ê  ێe 

 اهفرص يف ريصقتلل وأ ‹ يقيقحلا اهلاجم ريغ يف ةقاطلا فرصل اهبرضن جذامغن كلت

 ةيبرتلا ةيلمع يف صقن بناوج كانه نأ اهتلالدو . هيلإ هج وت نأ بجي يذلا اهلاجمم يف

 <« هيلإ ىعسلاو حيحصلا لمعلا ةفرعم نأ كلذ . يمالسإلا لمعلا ةحاس يف ةمئاقلا

 هذهل ةمزاللا « ةريصبلا» نم ءزج يه <« هلع فارصنالاو ىطاخلا لمعلا ةفرعمو

 صاخو ء ةاعدلا دادعإل ةمزاللا ةحيحسصلا ةيبرتلا نم ءزج اهرودب يهو ءةوعدلا
 ةرئاد مهب صبرتتو « مهل ديكت يتلا ةياهاجلا عم ىلوألا ةهجاوملا ءبع مهيلع عقي نيذلا

 .ءوسلا

 ضعب نأ نم ةوعدلا يف نيلماعلا بابشلا نم ريثك هئم وكشي ام كلذ ىلإ فيضأ اذإف
 يه ةقيقحلا اهتحلصم لعجي يذلا « ‹ ةوعدلل يفاكلا درجتلا مهصقني مهنع ٠ نيلوئسملا

 نم ددع ربكأ ىلعذاوحتسالاو روهظلا يف مهتبغر الو < مهتاوذ ال « مهدئار

 .راصنألا
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 ! ؟ ةيافكلا هيف امن انيبر : لوقي نأ لئاقل قحي لهف . . نازيملا يف هلك اذه انعضو اذإ

 ډک ډک ډا

 مهيطعن نأ عيطتسن الف . . « لمعن » نأ نود يبرن لظن ىتم ىلإ : نولآأسي نيذلا امأ
 اذهف ! نآلا نم ةنس نيرشع وأ « نآلا نم تاونس رشع : مهل لوقف اددحم ادعوم
 ىتح يبرن لظن : مهل لوقن نأ عيطتسن امنإ . حضاو ليلد ىلع دمتعيال بيغلاب مجر
 . .لوقعملا مجحلاب ةبولطملا ةدعاقلا نوكتت

 يه الو « بولطملا « نمزلا » ددحت يه الف . . ةددحم ريغ ةباجإلا هذه نأ حضاوو

 . .اهديدحت رشبلل نكي ال ةيبيغ رصانع لب ارصنع هيف نأل « ديدحتلا اذه

 هرمأ دقف . الب لوسرلا ةدايقب ىلوألا ةعامحلا ىطح لقني يذلا وه يحولا ناك دقل
 تقولا نم ةرتف ارس هللا يلإ وعدي لخأف « نيبرقألا هتريشع رادذنإب ءدب يذ ئداب هللا
 « ةوعدلاب رهجل اب ينابرلا رمألا لزن ىتح ابستحم ارباص هتريشع نم ىذألا لمحتي وهو

 ىلع درلل مهضعب رعاشم تكرحتو نينمؤماب ىذألا لزنو . رمألاب ةا هللا لوسر عدصف
 نيرباص ىذألا اولمتحاو « اوفكف « مكيديأ اوفك » : مهل لوقي يحولا لزنف « ىذألا
 : هناحبس لاقف لاتقلاب مهل هللا نذآ یتح

 .(')  ریدقل مهرصن ىلع هللا نإو ‹ اوملظ مهنأب نولتاقي نیذلل نذآ

 : مهاوس نود « نيكرشملا نم ندمؤملا نولتاقي نيذلا لاتقب رمألا ءاج مث

 ." # نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو ‹ مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقو

 : ةفاك نيكرشملا لاتقب رمألا ءاج مث

 , 4 .. ةفاك مكنولتاقي امك ةفاك نيكرشملا اولتاقو

 : نيملسملل لوقي يح لزنثي نلف ةوبنلا تمتحخو تالاسرلا تعطقنا دقو مويلاو

 فورظلا بسحب يأرلاو داهتجالا وه اغنإ ! اذك ةنس اولتاقو « اذك ةنس ىلإ مكيديأ اوفك
 . سانلا ةايح يف هردق اهب هللا يرجي يتلا ةيراجلا ناسلا بسحبو « ضرألا يف ةمئاقلا

 مالسإإلا حبصأ ىتح ةمألا هيف تعقو يذلا مخضلا فارحنالا نإ لوقت ننسلا هذهو

 ]۳٠[. ةبوتلا ةروس (۳) .[1١]۹۰ةرقبلا ةروس () .[۳۹] جا ةروس (1)

١ 



 دوعت یتح ریصق ريغ نمزو مخض دهج ىلإ جاتحی « ةرم لوآ ابیرغ ناک امک ابیرغ اھیف
 ىوقلا عم مادصلاو عارصلا لمتحت ةف اهنم دوحت ىتح وأ ٠ يوسلا طارصلا ىلإ ةمألا
 ٴ ضرألا يف اهل نكيو « رصنلاب هللا اهدي ىتح اهل دمصتو ْ مالسٍإال ةيداعملا ةيلاعلا

 ‹ قحلا يف ةعاجشلاو « ةيزعلا قدصو نالا يف مدقلا خوسر نم اهل نوكيو

 ءبعلا لمحت اهلعجي ام « ةرحخآلا يف هللا دنع ام ىلع صرحل او « ايندلا عاتم يف دهزلاو
 نايإلا فاعضو نيقفانملا نم ةمألا ةيقب ناردأ لمحت اهلعجيو « ةبستحم ةرباص
 هبرضت يذلا عيفرلا لاشملاب يه مهعفرت لب « اهنولذخي الف داهجلا نع نيسعاقحلاو

 .سانلل

 ءانايإ مهتداز هتایآ مهيلع تیلت اذإو « مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امن إ #

 اقح نونمؤملا مه كئلوآ . نوقفني مهانقزر امو ةالصلا نوميقي نيذلا . نولكوتي مهبر ىلعو

 .) 4 میرک قزرو ةرفغمو مهبر دنع تاجرد مهل

 ‹ رظتني نم مهنمو هبحن ىضق نم مهنمف « هيلع هللا !ودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نم #
 , ٩ هالیدبت اولدب امو

 ‹ نيرفاكلا ىلع ةزعأ « نينمؤملا ىلع ةلذآ « هنوبحبو مهبحي موقب هللا يتأي فوسفإ#

 ." ئال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس يف نودهاجي

 امو اوفعض امو « هللا لبس يف مهباصأ امل اونهو امف ريثک نويبر هعم لتاق يبن نم یأکو #

 . ““) % نیرباصلا بحي هللاو « اوناکتسا

 لتقيف هللا ليبس يف لتاقي نمو « ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس ىف لتاقيلف#
 . )4 ہیظع ارجآ هیتؤن فوسف بلغی وا

 ةثفلا سوفن يف تافصلا هذه خيسرت لفكي يذلا نمزلا وه ةيبرتلل بولطملا نمزلاف
 هددحي نأ رشب عیطتسپ ال نمز وهو . ءادعألا عم ةهجاوملا ءبع اهيلع حقي يتلا ةراتخلا

 بسحب ةرم لك يف ةجيتنلا ريغتت تاريغتم ةلمج هيف نألو . بيغ هنأل ةقدلا هجو ىلع

 .اهرأدقمو اهعون

 )١( لافنألا ةروس ]۲-٤[ . ) )۲بازحألا ةروس ]۲۳[.
 ) )۳ةدئاملا ةروس ]٥٤[. )٤( نارمع لآ ةروس ]۱٤١[.

 ) )۵ءاسنلا ةروس ]۷٤[.

1 



 املكف . يساسألا فدهلا اذه غولبل هلذبن نأ يخبني يذلا دهجلا وه لوألا ريغتملاف
 < دهجلا لذب يف انيحارت اذإ امأ ‹ نمزلا بيرقت يف عمطن نأ انل ناك « ربكأ ادهج انلذب
 .كش الو نمزلا لوطيسف ةحيحصلا ةهجولا ههجون مل وأ

 رشبلا دي يف سيل رمأ اذهو مهيبرنو مهوعدن نيذلا ةباجتسا ىدم وه يناثلا ريغتملاو
 : اقالطإ

 . نيدتهملاب ملعأ وهو « ءاشي نم يدهي هللا نكلو تببحأ نم ىدهت ال كنإ #
 اهنأل ‹ جئاتنلاب هناحبس وه لفكتو « دهجلا لذبن نأ ىلاعتو هناحبس هللا انفلك امنإ

 اذ اتنأ ‹ همرکو هللا نم يف امئاد عمطن انک نإو . هتئیشم بسحبو <« هنم ردقب متت

 نأ اننيعأب انيأر دقو . ةوعدلا حلاص يف حئاتنلا بتري هللا نإف دهجلا لذب يف انقدص
 ال ام بئاجعلا نم ةوعدلا هذهل عنصي « هيلع هللا دهاع ام قدص دحاو لجر داهشتسا

 هپ دعو يذلا هللا نوع اذهو « باتك فلآ الو سرد فلأ الو ةبطخ فلأ هعنصت

 .هب ناي الاو « هيلع لکوتلاو « هيل هج وتلا يف هدابع قدصي نیح هناحبس

 اهرودب ددحت ىتلاو « ءادعألاب طيحتو ةوعدلاب طيحت ىتلا فورظلا وه ثلاثلا ريغتملاو

 ةدعاق عيطتست دقف ةيتاوم افورظ هللا قلخي نيحف . ةبولطملا ةدعاقلل بسانملا مجحل ا
 . همايق دعب هدناستو ‹« ضرألا يف هللا مكح ميقث نأ « نآلا ليختن ام امجح رغصأ
 ام امجح ربكأ ةدعاق ىلإ جاتحن دقف ۔اهديري ةمكحل كلذ ريغب هللا ةئيشم يرجت نيحو
 ريدقت يف ءاوس « ةيداهتجا ةلأسم رمألا اذه يف مكحلاو . ةئيعم ةظحل ىف ضرتفن
 .اهلوح نم ةمئاقلا فورظلا ريدقت يف وأ « ةدعاقلل مزاللا مجحلا

 : يف لوقي انمز داحپ نآ رشب عیطتسب ال ۔رہثک اهریغو ۔ تاریغعلا هله لجأ نمو

 ! « لمعلا »أدبن مث « اذك ماع ىلإ يبرن لظن
 يهف ةظح- ةيأ يف فقوتت : نأ نکال ةيبرتلا نأ انباسح يف عضن نا يغبنپ هنآ ىلع

 فكي مل ل هللا لوسرف . يمالسإلا مكحلا ماق ول ىتح ةمألل ةبسنلاب مئاد فده اهتاذب

 الشم رظناو « مهيبري ةظحل رخآ ىلإ رمتسا لب « ةلودلا تماق نيح هباحصأ ةيبرت نع
 الل هجهن ىلع نيدشارلا ءافلخلا نم هدعب نم راس كلذك . عادولا ةجح ىف هتبطخ

 )١( صصقلا ةروس ]١١[.
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 نع ةيبرتلا تصقن نيح ةمألا ىف فارحنالا أدب اغإ . . ناطلسلابو نآرقلاب ةمألا نوبرب
 . بولطملا جهنلا نع تلوحت نيحو «بولطملا ردقلا

 هلك تقولا صصخن لظن ىتم ىلإ : مهلاؤسب نونعي نيذلل ةهجوم انتباجإ تناك اإ
 .ةبولطملا ةيبرتلا ةيلمعل هلك دهجلاو

 e ول ډم

 ىضق بابشلا نم اليج انيبر املك نحنو « ةيبرتلا ىودج ام : نولوقي نيذلا امأو
 دوهشملا عقاولاو .دوهشملا عقاولا نم مهلؤاست ىلع انبجأ نأ قبس دقف ! ءادعألا هيلع
 اال « ایش نم ةدیدج فرط يات ادال اه مرق هيام لک دمه لوق

IS۱غ تومیس میلا هیر يذلا ناش اک ا  

 . هنيد يف نتفي مأ قيرطلا ىلع تبشي له كلذك ملعنالو . ديدم رمع دعب توم

 دتمب نأ هللا ءاش نإف . حيحصلا جهنلا ىلع هتيبرت يف اندهج لذبن نأ امئاد انيلع نکلو

 اذنمف هنيد يف نتفي نأ هللا ردق يف ناك نإ امأ . اهل دادتماو ةوعدلل ةوق وهف رمعلا هب
 نم نوكي ام افلس فرعي نأ عيطتسي يذلا اذنمو ؟ هللا ردق هنع دري نأ عيطتسي يذلا

 ! ؟ةادغلا يف هرمأ

 قيرطلا اهنأ نوقثاو نحعنو « ةيبرتلا يف يضم نأ يغبني نذإ لاوحألا عيمج يف
 ! ليرطلا ءيطبلا دهجملا قاشلا قيرطلا يه تناك نإو ىثح « ةياهنلا يف لصاولا
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 يف انكي امف . . ةبولطملا ةيبرتلا داعبأ ضعب لقألا ىلع انل نيبت ةملك نم دبالو
 امو « اقالطإ ةيبرتلا داعبأ نع ثيدحلا لفغن نأ « رصاعملا انعقاو » نع ثدحتي باتك
 ثوحب كلتف ‹ ةيوبرتلا جهانملا نع وأ ةيبرتلا داعبأ لك نع ثدحتتن نأ كلذك اننكي
 . باتحلا اذه اهلاجم سيل ةصصختم

 اهنآل ‹ ةديدع تالاجمو ةريثك داعبأ نيب نم ءاقتنا اهيقتنن ) داعبأ ةثالثشب ىفتكن زو

 ءانبل ةبسنلاب ةصاخو « ةقيقحلا يف ةمهم ةيبرتلا داعبأ لك تناك نإو « ةصاحخ ةيمهآ تاذ

 .ةبولطملا ةدعاقلا

 : یلاعتو هناحبس لوقڀ
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 . 4)١ نيتملا ةوقلا وذ قازرلا ىه هللا نإ#

 : ةهيدبلا ىلع كل لاقل ؟ كقزري يذلا نم : قيرطلا يف ناسنإ يأ تلأس كن ولو
 ! هللا

 عطقي نأ ديري نالف : لوقي « قزرلا يف هيلع قيض اذإ ناسنإلا اذه ىلإ رظنا نكلو
 !؟ ةملكلا هذه ةلالد امف ! يقزر

 ةينهذ ةيهيدب تناك امنإ « ايبلق « انيقي » نكت مل اهب قطن يتلا ةيهيدبلا كلت نأ اهتلالد
 <« ةدشلل تضرع اذإ زتهت اهنكلو « نمألاو ملسلا تقو يف رقتست ةيهيدب . . بسحف

 .روذجلا ةقيمع تسيل اهنأل

 ! ؟اهتاقشمو ةوعدلا ءابعأل ناسنإلا اذه لثم حلصي له

 وه هللا نأ نيقيلا ةجرد ىلإ هبلق ىف رقتسا دق صخش الإ ءابعألا كلتل حلصي له
 هللا نأ . عفانلاو راضلا وه هللا نأ .تيمملاو ىيحملا وه هللا نأ . نيتملا ةوقلا وذ قازرلا

 . ءىش لك هديب ىذلا وه هللا نأ . ربدملا وه هللا نأ . عنا لاو ىطعملا وه

 1؟ ثدحي اذامف ةدحاو ةظح نيقيلا رتها اذإو

 زتهتف ی ا ر ی ر ی نا عب لقا | یف یرنانک دقل
 وأ « عشي نآ نکی كاذ وأ صخشلا اذه نأ مهعور ىلإ برستي ! قيرطلا ىلع مهتاوطح
 . قيضلا نم هبف مه ام مهج رخي نآ نکی هنآ نوبسحپ هیل نوھج وتی . رضي نأ نكه

 ر , ةوعدلا ىف مهرود یهتتیو ۰ ٠ نوقلزنيف

 لا تاق لا ام ر ريدي ىذلا وه هللا نأ نيقبلا ةجرد ىلإ هبلق ىف خسريل

 ءىشب هرضت ىهف هرضت نيح اهنأو « هللا ردقل تاودأ الإ ىه نإ هتایح یف اهطلاخي تلا
 ىلإ الإ هج وتي الف . . هل هللا هبتک دق ءیشب هعفنت اغإف هعفنت نیحو « هل هللا هردق دق

 الو هل نوکلي ال مهلك قلخل ا نأ ۔انيقي ملعیو « ءاوس هثارض یفو هئارس یف ءهللإ

 كارشألاب ءولمم ةوعدلا قيرطو ۔ةدشلا ىف لحد اذإف !؟ اعفن الو ارض مهسفنأل نوكلي

 بوثکم ردق هنآ ىلع هبيصي ام لك ىلإ رظنو « هللا نم تيبثتلا بلط عومدلاو ءامدلاو

 قيرط ىلع ريسي مادام «ريحخ هلك هنأ ىلع هل بوتكملا ردقلا اذه ىلإ رظن مث . هل

 .[0۸] تايراذلا ةروس (1)
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 هتباصأ نإو « هل اريح ناكف ركش ءارس هتباصأ نإ ءريح هلك نمؤملا رمأ نأل «ناهيإلا
 . نمڙملل الإ كلذ سيلو . . هلاريخ ناكف ربص ءارض

 حلصي لهف . . ىلمع كولس هيلع بترتي ىذلا « ىيلقلا نيقيلا اذه ىلإ لصي مل اذإف
 !؟ةوعدلا ءابعأ لمحل

 مكو ؟نيقيلا ةجرد ىلإ هبلق ىف ةديقعلا هذه خسرت ىتح دحاولا درفلا جاتحي مك
 موقي ‹ ءالؤه لثم نم ةبلص « ةدعاق » نيوكت جاتحي مكو ؟ سائلا نم عمجلا جاتحي

 ! ؟ةلود ءانب هللا نذأي نيح اهيلع موقي مث « ةوعد ءانب اهيلع

 اهدعبو «ء ةكم ىف ةلماك اماع رشع ةئالث ةي هللا لوسر لمعي ناك اذه لمل هنإ

 لظن ىتم ىلإ : ةكم ىف وهو هسفن ىف لوقي نكي ملو « لمعي ناك . . ةنيدملا ىف تاونس

 ىساسألا «لمعلا » وه اذه نأ هبر هملع اب ۔انيقي ملعي ناك دقف ؟«لمعن ١ نأ نود یہرن
 اهتقيقح ىف هللا الإ هلإ ال » ىه هذه . .(ةديقعلا» ىه هذه . . لمع لك قبسي ىذلا

 دقتعي نأ رسيأامف . . دحاو ىلاعت هللا نأب ىنهذ رارقإ درجم تسيل . . ةيداقتعالا

 «بئاوش ١ ىقبت نكلو ۔مهتيلهاج ىف برعلا ىلع بعص دق ناك نإو كلذ نهذلا
 ‹ ىلمعلا كولسلا ىف الإ رهظت أال « ىنهذلا داقتعالا اذهب ةقلاع ةريثك ةيروعشو ةيسفن
 لك هتحت زربت ىذلا یوقألا رهجملا ىه ةدشلا تناك نإو ءءاوس ءاخرلاو ةدشلا ىلاح ىف
 . داقتعالا بئا وش

 باذعك سانلا ةنتف لعج هللا ىف ىذوأ اذإف « هللاب انمآ : لوقي نم سانلا نمو#

 . )4. .هللا

 ‹مهلبق نم نيذلا انتف دقلو ؟ نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نآ اوك رتی نأ سائلا بسحأ #

 . " (نيبذاكلا نملعيلو ءاوقدص نيذلا هللا نملعيلف

 . . مهملعيو مهيبرب : مقرألا راد ىف هباححصأ ىقلي ب هللا لوسر ناك اذه لث

 هبعوتست اينهذ اموهفم ةديقعلا تسيلف لف .اهيلع مهيبريو « ةحيحصلا ةديقعل | مهملعي

 الو « عقاولا ملاع ىف ائيش عنصت ال وحنلا اذه ىلع اهنإ | كانه اهيف قتسي مث ناهذألا

 عقاو ىف ايش ريغت أل . .ةيجاعلا جاربألا ىف ةفسلفلاك . . عقاولا ملاع ىف اميش ريغت

 )١( ]ل توہحنعل |ةروس *[.

 ) )۲[۳۔۲ ] توبکنعلا ةروس ,
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 قلطنت ايبلق انيقي حبصت ىتح «خسرتو خسرتو خسرت . . (ةديقع)» ىهاغنإ ! سانلا
 . . ناسنإلل ىلمعلا كولسلا هاضتقمب ىرجيو « بلقلا رعاشم هاده ىلع

 مدهت . . ىنبتو مدهت . .ريخت . . عقاولا ملاع ىف «ةديقعلا) لمعت ةروصلا هذهبو
 . . قحلا هناكم ىنبتو لطابلا

 ردقب۔ىشني ناك « ةحيحصلا ةديقعلا ىلع هباحصأ ىبري ةه هللا لوسر ناك نيحو

 هللا ردقب-ىشني اذهب -ناكو «ىلمعلا كولسلا هنم قثبني ىذلا ىبلقلا نيقيلا كلذ هللا
 . . خيراتلا بئاجع نم عنصت نأ اهل هللا ءاش ام تعنص ىتلا ةبيجعلا سوفنلا كلت

 هصخش ىف ةيلمعلا ةودقلاب . . ليللا مايقب . . لب ةمئادلا هتاهيجوتب . . نآرقلاب
 . . مهل ميظعلا هبلق نم ضايفلا بحل اب . . ةنحملا ىف مهل هتياعرب . . 44 ميركلا

 ‹« درفحملا ليجلا كلذ بولق ىف «ةديقعلا » تلصأت « ةعمتجم لئاسولا كلت لكب
 . .بيجاعألا تعنص ىلا ةلئاهلا «ةقاطلا » كلت تناكف

 نإ ‹ ىلوألا ةبرغلا ىف رمألا هيلإ جاتحا ام لثم ىلإ جاتحن ةيناثلا مالسإلا ةبرغ ىفو
 مهتلوج ىف رشبلا هقيطي هيلإ ىوتسم برقأ ىلعف « قماسلا ىوتسملا تاذ ىلع نكي مل

 .. مالسإلا ةبرغ ةلازأإل ةيناثلا

 نأو . . بولطم هنأ انيقي ملعأ ىنكلو ! ىردأ ال ؟ رمألا اذه قرغتسي نمزلا نم مك
 الي ىذلا « هللا الإ هلإ ال ىف «داقتعالا » اذه لثم ىلع موقت نأ دبال ةبولطملا « ةدعاقلا »

 . ىلمع كولس ىف مث نم لثمتيو « نيقيلاب بلقلا
 ب! ۴# ډب

 : یلاعتو هناحېس لوق

 . () ‰ةوخإ نونمۇملا اإ $
 ةفيطل ةفيفش ! ناسنإلا اهنع ثدحتي نأ نكي ىتلا « ىناعملا » لمجأ نم ةوخألاو

 ىف اهيلإ ةراشإلا تدرو ىتلا «ةوخألا » ام نكلو . . بولقلا ىلإ ةببحم ةيدن ! رونلاك
 ؟ هللا باتک

 )١( تارجحلا ةروس ] ° .
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 نأ -ةمالسلاو نمألا ىف عساولا قيرطلا ىف ناريسي امهو رشبلا نم نانثا عيطتسي
 . . بحلا نم هيخأ لوح هعارذ امهنم لك فل دقو اعم اريسي نأ !ايخآتي

 ءارو ريسيامهنم دحاول الإ عستي الف ‹قيرطلا قاض دقوامهيلإ رظنا نكلو

 ! رخآلا نود طقف دحاول الإ عستي دعي ملف . . رثكأ قاض دق قبرطلا ىلإ رظنا مث

 «ىتصرف هذه : لوقأ ؟مدقأ نمف .. ىحخألامإو ىلامإ . . ةدحاو ةصرف اهنإ

 ثحببأ انأو « تنأ ةصرفلا هذه ذح : ىحأل لوق مأ ؟ةصرف نع هسفنل وه ثحبيلو

 !؟یسفنل

 . . «كحملا » وه اذه

 . . سفنلا بئاغر عم ضراعتت الو ! ايش فلكت ال ةمالسلاو نمألا ىف ةوحألا نإ
 ىتلا ةيسفنلا ةحارلا لباقم اهقيقحتل ناسنأإلا ىعسي بئاغرلا كلت نم ةبغر اهتاذ ىه لب

 هيف زيمتي ىذلا < قحلا رابتخالا ةوخألا ربتخت انهف  عمطلا ىف وأ -ةدشلا ىف امأ
 هسفن اهبحاص ىلع ىفخت دق ىتلا «تاذلا بحو ةرئألا نم « نيرخآلل بحل او راثيأإإلا
 !ةوخألا تامزلتسم لكل اققحم «اخأ » هسفن نظيف « نمألاو مالسلا ىف

 اذه اعيمج مهسح ىف خس ريل «ةدعاقلا » اهيلإ جاتحتو «ةعامجلا اهيلإ جاتحتو ‹«درفلا

 لوحتت امنإ . . كانه ماقملا اهب ىهتني مث نهذلا اهبعوتسي ةينهذ ةقيقح دوعي الف ىنعملا»
 درو ىذلا كلذك ىلمع كولس هنع ردصي ىتح بلقلا ىف قمعتي ‹ یبلق نادجو ىلإ

 : هللا باتک یف هرکذ

 ىف نودجب الو « مهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوءوبت نيذلاو #
 هسفن حش قوي نمو . ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنآ ىلع نورثؤيو ءاوتوآ امن ةجاح مهرودص

 . ()4نوحلفملا مه كئلوأف

 ةثالث « مهيلع هللا ناوضر هباحصأ ىبري وهو ةي هللا لوسر لمعي ناك اذه لمل هنإ

 . . كلذ دعب ةليدملا ىف تاونسو «ةكم ىف اماع رشع

 ) )1[۹]رشحلاةروس .
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 نأ نود رعاشملا كلت ىبرن لظن ىتم ىلإ : ةكم ىف وهو هسفن ىف لوقي نكي مل
 بولطملا ىساسألا لمعلا نم اذه نأ -هبر هملع ا -انيقي ملعي ناك هنأل ! «لمعنا)
 ةيرورض اهنأ قوف-ةوخألا هذه نأو . .اهئاشنإل ةي هجو ىتلا ةنمؤملا ةدعاقلا ءاشنإل
 « ىكولسلا قيقحتلا » نم ءزج ىهف .(ةملسملا ةمألا » ةاون ىه ىتلا ةنمؤملا ةدعاقلا ةماقإل

 اب مازتلا یھ لب ‹بسحف اقيمع ايبلق انادجو هللا الإ هلإ ال تسيلف . . هللا الإ هلإ الل

 الإ هلإ ال تايضتقم نم وه هب مازتلالاف هللا دنع نم ءاج ام لكف مث نمو . هللا لزنأ
 اهيف لزنآو « هب نينمؤملا ىلع اهبجوأو ءاهحدتماو ةوحألا هذه هللا بحأ دقو .هللا
 : اهزربآ نم لعل ةريثك تايآ

 ءاسن نم ءاسن الو «مهنم اریخ اونوکی نآ یسع موق نم موق رخسب ال اونمآ نیذلا اهیأی
 دعب قوسفلا مسالا سئب «باقلألاب اوزبانت الو «مكسفنأ اوزملت الو « نهنم اریيخ نکی نأ یسع

 صضعب نإ « نظلا نم اريثك اوبنتجا اونمآ نيذلا اهيأي .نوملاظلا مه كئلوأف بتي مل نمو .ناميإلا
 ؟ایم هیخآ محل لکآی نأ مکدحآا بحیآ . اضعب مکضعب بتغی الو ءاوسسجت الو «مٹإ نظلا

 . چ یحر باوت هللا نإ هللا اوقتاو . هومتهرکف

 ىف ةودقلاب .. رمتسملا هيجوتلاب . . ةشياعملاب . . ةبحاصملاب . . نآرقلاب

 مامتهالاب .. مهيلإ ريبكلا هبلق نم ضيفي ىذلا بحل اب . . هيب يركلا هصخش
 لحخاد ةيناهإلا رعاشملل ةيلمعلا ةسرامملاب . .هدنع ريثألا وه هنأك مهنم درف لكب
 . (ةعامحلا)»

 تحعنص ىتلا «ةيخآتملا ةعامجلا هذه ةه هللا لوسر ىبر ةعمتجم لئاسولا هذهب
 . . هيوقيف اضعب هضعب دشي ىذلا ‹ طبارتملا نيتملا ناينبلا كلذ ماقأو «بيجاعألا اهيخآتب

 . . ىلوألا ةبرغلا ىف رمألا هيلإ جاتحا ام لثم ىلإ جاتحن « ةيناثلا مالسإلا ةبرغ ىفو
 نأ كلذ . . هيلإ تايوتسملا برقأ ىلعف ‹قماسلا ىوتسملا تاذ ىلع نكي مل نإ

 لك لمحتي ىذلا دحلا ىلإ طابرلا قيثو نكي ملام » طبارت لك تتفت ةيلهاحلا طوخغضلا

 . . طوغضلا لك مغر اقيثو ىقبيو ٠ طوغضلا
 «ةدعاقلا » نأو . . بولطم هنأ انيقي ملعأ ىتكلو !یردأ ال ؟ رمألا اذه قرغتسی مک

 ىلمعلا اهكولس ىف ققحت نأ ىغبني ءاهديك لكب ةيلهاجلا ةهجاوم ءبع اهيلع عقي ىتلا

 . ]۱١.١١[ تارجحلا ةروس )١(
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 عيطتست ىكلو . . هللا ةياعرب ةريدج حبصتل « هللا الإ هلإ ال تايقالخآ نم قلخلا اذه
 . . لاوهألل ضرعتت ىهو ةطبارتم ةدناستم ةيحآتم قيرطلا ىف ىضمت نأ

of $ 

 هنأب لوقلا ددرتي ةصاح مايألا هذه ىفو . . ةيرشبلا ةايحلا تارورض نم « ماظنلا »
 . . ةمأالا هذه هجاوت ىتلا «ةيراضحلا تايدحتلا » نم

 ىف ۔اهنم ردانلاادع ام ۔اھلک عقت ۔ هللا نم ردقب۔مالسإلا اهيف رشتنا ىتلا ةيئبلاو
 ! اهتعيبطب ةيوضوف ةثيبلا هذهو . ةراحلا ةلدتعملا ةقطنملاو ةراحلا ةقطنمل ا

 دحآ الو . ردانلا الإ عوحلا نم تومي دحأ ال . . ةيخر ةلهس ۔اهمظعم ىف ةايحلا نإ
 دجوي ال هنأل دوألا ظفحي نأ نكمي ماعطلا نم ردق لقأو . . ردانلا الإ دربلا نم تومي
 ال كلذك .ددجتملا يئاذخلا « دوقولا » ىلإ جاتحيو ةقاطلا كلهتسي يذلا سراقلا دربلا

 هسح يف لبقتسملا نأل ‹« لبقتسملل ابيترتو !ريبدت هباصعأ يف نزتخي نأ ناسنإلا جاتحي

 الو قبسم بيترت اهيف سيل روصلا نم ةروصب هرومأ يضقت رضاحلاو « رضاحلا لثم
 وأ هرصب ديب نأ الو ‹ لبقتسملل « ططخي » نأ ناسنإلا جاتحي ال مث نمو . . ريثك ريبدت

 اهب لحن يتلا ةيوفعلا تاذب اهلحن « هتالكشمب دخلا يتأي نيحف « ديعب ىلإ هريكفت
 ةيوفعلاب  ةئيبلا ريثأت نم ةدمتسملا  ةقطنملا لهأ عابط مستت مث نمو ! ةرضاحلا اتلكاشم
 مهسح يف  ةيلمعلا هجئاتن يف قرتفي ال ليوطلا سفنلا نل « « سفنلا رصق »و ةديدشلا
 ‹ اهنظحل يف اهنم يهتنيو ۔اهثودح تقو ۔ لكاشملا هجاوي يذلا ريصقلا سفنلا نع

 ! اهریغ ىلإ فرصنپو

 نوهركي موق -هدحو ةئيبلا ريثأتل نوكر تي نيح - ةئيبلا هذه لهآ نأ لوقلا ةصالخو

 يف -ةرورض الو « هولمحي نأ يغبني ال مهباصعأ ىلع اليقل اشبع هنوريو « ماظنلا

 اثبع كلذك هنوربو « ديعب ىلإ رظنلاو طيطختلا نوهركي نويوفع موقو . هلم مهسح
 ةرتفل ةسامح نولعتشي سفنلا راصق موق اريخأ مهو . هل بجوم ال مهباصعأ ىلع اليقث

 .ديدج عوضوم ىلإ فرصلتو « طق لعتشت مل نأك مهتسامح وبخت مث « ةتوقوم
 . . رخآ اقلخ مهنم ًأشنأف مالسإلا مهملست  ةئيبلا ريثأت نم ةدمتسملا  عابطلا هذه نم

 لب « هيلع درمتت الو ماظنلا هركت ال . . ميظنتلا ةديدش ةمأ ءدب يذ ئداب مهنم أشنأ

 ريغ يتلا لئاسولا ىلإ اريثك درطتسن نأ انه انب سيلو . . هتاياضتقل لثتمتو هيلإ عراست
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 . نورق رثإ انورق اهيف ةثوروملاو « ةئيبلا نم ةدمتسملا ةمألا هذه عابط مالسإلا اهب

 انفصي امك ةالصىلل انفصي ةا هللا لوسر ناك » : ةريسلا بتك يف تأرق املك ينكلو

 ةمألا هذه دعي ناك فيك لإ ميظعلا يبرملا اذهل ابجعو ارثأت يسفن زتهت .لاستقلل

 ي يف حنصي فيك نيدلا اذهل بجعأو ! « سانلل تجرحأ ةمأ ريخ ١ نوكتل . .اهتمهل

 موقي ناکو . . ماقتسا دق فصلا ىري ىتحةالصلا ادبي ال مالسلاو ةالصلا هيلع ناك

 فص موقي ىتح « كاذب اذه مدقو « كاذب اذه فتك قصلي « نيتفيرشلا هيديب فصلا

 ! صوصرم ناینب هنأک . . لاعقلا فصك ةالصلا

 هنعلت الو يرشبلا فعضلا ىلع فطعت يتلا هتحامس عم « ةقدو ماظن هلك مالسإلاو

 اهنأ ىلع ال ةيرشبلا سوفنلا عم لماعتت يتلا هتوادن عمو « هيلع رصي ال هبحاص ماد ام

 : مرحلا اهنع عقریف « فطاوعو رعاشم اهنآ ىلع کلو « تاودأو تالآ

 رقخسي نمو «مهبونأذل اورفغتسساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو#

 مهبر نم ةرفغم مهؤازج كئلوأ . نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو « هللا الإ بونذلا

 , “' «نيلماعلا رجأ معنو « اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت تانجو

 . "4 جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو مكابتجا وه

 مکلعل مکیلع هتمعن متیلو ‹ مکرهطیل دیری نکلو « جرح نم میکلع لعجیل هللا دیری ام#

 . ۴ه نورکشت
 موصلاو . تيقاوم ةالصلاف . ةصاحخ تادابعلا يف احضاو ميظنتلا يدبتيو

 ةدابع لك يف قيقدلا ميظنتلا نع الضف . تیقاوم ةكزاو ؛ تیقاوم جاو ؛تیقاوم

 . جحلاو ةالصلا يف ةصاخو < ءالؤه نم

 بادآلا » مويلا اهيمسن يتلا بادآلا يف ةقدلاو ماظنلا نيلمؤملا ملعي نآرقلاو

 :«ةيعامتجأالا

 مکلذ . اهلها یلع اوملستو اوسنأتست ینح مکتوب ریغ اتویب اولخدت ال اونمآ نیذلا اھیاب»
 ليق نإو . مكل نذؤي ىتح اهولخدت الف ادحأ اهيف اودجت مل نإف . نورکذت مکلعل مكل ريخ

 .[١]ةدئالا ةروس )١( .[۷۸]جحلاةروس (۴) .[1١۱۳.١۱۳نارمع لآ ةروس (1)
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 .() «نومتکت امو نودبت ام ملعی هللاو . مکل عاتم اهیف ةنوکسم ريغ اتویب
 . هاثإ نيرظان ريغ ماعط ىلإ مكل نذؤي نآ الإ يبنلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيا

 يذؤي ناك مكلذ نإ . ثيدحل نيسنأتسم الو اورشتناف متمعط اذإف « اولخداف متيعد اذإ نكلو
 ءارو نم نهولأساف اعات نهومتلأس اذإو . قحا نم ييحتسي ال هللاو . مكنم ىیحتسف يبنلا

 . ١ 4.. نهبولقو مكبولقل رهطأ مكلذ . باجح

 اميظنت ةمظنم ةمأ مهنم تلعج هباحصأل لب لوسرلا اهابر يتلا ةيمالسإلا ةيبرتلاو
 مظني وهف . مالسإلا ةيزم كلتو . . ىلآ ساسأ ىلع ال «يناسنإ » ساسأ ىلع اقيقد
 ‹ ةلآ ىلإ لوحتي الأ « ناسنإللا ةيناسنإ ١ ىلع ةظفاحملا عم ۔اهبناوج عيمج يف -ةايحل ا
 ىلع هتظفاحم عم -ناسنإلا لظي لب « اهلجأ نم يدؤي يتلا ةيسفنلا هتلالد لمعلا دقفيف
 ايلآ اعفد اعوفدم ال « ةرم لك يف اهقيقحتلاديرم « هدوجو فادهأل ايعاو ماظنلا

 . .اهيلإ

 لمع لكل هنأل « ةيمالسإللا ةمألا يف لمعلا ةروص يه ةيوفعلا دعت مل ماظنلا عمو
 عجاري مث نمو . .اهقيقحت يغبني « دصاقم » لمع لك يف ةعيرشللو « ةيعرشلا هطباوض

 عجاريو « اهنع جرح مآ حابملا لالحلا ةرئاد يف وه له ىريل هلمعي لمع لك ناسنإلا
 مأ ةعيرشلا دصاقم عم ةيشمتم يه له ىريل « هلمع ىلع بترتت نأ نكمي يتلا جئاعتلا
 .اهل ةفلاخعم

 ليوطلا سفنلا ىلع مالسأألا مهابر حئاتنلا يف رظنلاو طابضن نالاو ماظنلا عمو

 . .ةمألا عومجمل ةدتم فادهأ كانهو < درف لكل ديعب فده كانهف . . ةديعبلا ةيؤرلاو

 بيرقلا هدغل الو « اهدحو هايندل ارظان ال لمعي نآ ىلع مالسإإلا هابر دقف درفلا امأف
 لصيل . . اهلك ايندلا ةايلاو « هلك دوهشملا ملاعلا زواجيتي افده هل عضو لب . . هدحو

 ةرضاحلا هتظحل يفو ةرضاحل ا هايند يف لمعيف . .رخآلا مويلا ىلإو بيخلا ملاع ىلإ هب

 هاري هنأک هبلق یف رضاح هنکلو « سحلا یدم لک زواجتی دیعب دیعب ملاع ىلإ رظان وهو
 يذلا ديعبلا فدهلا كلذ هسح ىفو لمعيو . ةظحللا هذه ىف ققحتم هنأكو « همامأ
 يف دجوي نأ نكي ال فده . . هللا ناوضرو ةنجلا وهو « هقيقحت ىلإ ةظحل لك ىعسي

 ]٥١[. بازحألا ةروس (۲) .[ ۲۹۔۰۲۷ ] رونلا ةروس ()
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 لك يف رعشي « امئاد هب قلعتم وهف كلذ عمو . . هنم دعبأ فده اهلك ةيرشبلا سح

 كلذ ىلإ قيرطلا ىلع ةوطخ يه اهوطخي ةوطجخ لك نأو « هب طبترم هلک هنایک نأ ةظح

 . .ديعبلا فدهلا

 يتاذلا اهنايك قيقحت يف رصحدت ال اهتمهم نأ ىلع مالسإللا اهابر دقف ةمألا امأو

 دتمتو « ايندلا ةايحلا يف دتمم فده اهل امنإو ‹ ةنهارلا اهتظحل شيعت نأ ىف الو «دودحللا

 داهجلاو « ينابرلا رونلا ىلإ اهلك ةيرشبلا ةوعد وه كلذ . . ةرحخآلا ىلإ ايندلا ةايحلا نم

 م ويلا يف اهلك ةيرشبلا ىلع ةدهاش نوكتل « ضرألا لك يف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل

 :رحألا

 مكيلع لوسرلا نوكيو « سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلاعج كلذكول

 . )ا دیهش
 ."«(هلل هلک نیدلا نوکیو « ةنتف نوكت ال یتح مهولتاقو

 مه كئلوآو«ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو « ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلوإ)

 رتقت ال ‹ ةيلاوتم نورق ةرشع نم برقيام فدهلا اذه قحالت ةمألا تلظ دقلو

 «سفن لوطأ ١ اذهو ‹ ليج دعب الیج < هلجأ نم داهجلا نع سعاقتت الو ‹ هلاهتسامح

 . .خيراتلا يف ةمأ هتشاع

 هراثآ انيبو ء لبق نم ةضيرعلا هطوطخبب انررم يذلا ليوطلا فارحنالا طح نكلو

 يف اهتيلعاف يفو « مالسإلا قئاقح ىف ارمتسم اراسحنا ثدحبي لظ ‹(*) ةمألا ةايح يف

 ةديقعلا ةبيغ يف هنأ كلذ . ةثيبلا ريثأت ىلإ اديور اديور ةمألا تدتراف . . سانلا سوفن

 ىلإ ةمأالا تعجر مث نمو . . ريثأتلا ةبحاص يه ةئيبلا حبصت سوفنلا نم ةنكمتملا ةيحلا

 سفنلا ةريصقلا « طيطختلا هركت يتلا ةيوفعلا ¢ طابضنالا هركت يتلا ةيوضوفلا اهتعيبط

 . . ليوطلا دمألل ةعباتملا قيطت الو ةديعبلا ةيؤرلا هركت يتلا

 نمف ۔اهلاوحآ سردي نم لكل حضاو وه امك -ةمألا ةلاح يه هذه تناك ذإو

 ! ؟ اهحلصي

 .[۳۹] لافنألا ةروس (۲) ]1٤١[. ةرقبلا ةروس )١(

 . فارحنالا طخ » لصف رظنا ]۱٠٤[. )٤( نارمع لآ ةروس (۳)

 )٥( فارحنالا راثآ » لصف رظنا «.
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 ) اهجمارب يف كلذ عضت ال يهو ‹ برغلل ةيلاوملا ةيسايسلا بازحألا اهحلصت له

 تناك « نامزلا نم لماك نرق ةبرجت يه هذهو . . هيلإ تدصق نإ ىتح هيلع ردقت الو
 ةيلاوملا بازحألا تعاطتسا امف « هيف نابوذلاو برغلا ديلقت ىلإ هيف ةفرجىنم ةمألا
 مل نإ -ةمألا تلظو < لاجعملا اذه يف ايش حلصت نأ « بيرغتلا ىلإ ةيعادلاو « برخلل
 رصقو « طابضتالل ةهراكلا اهتيوفعو « ماظنلل ةهراكلا اهتيوضوف يف  تداز دق نكت
 فرصنتو مئازعلا دمختو ةسامحلا ءىفطنت مث < تاظحلل ةسامح لعتشي يذلا اهسفن
 ! دوها

 هيلع ردقت الو « اهجمارب يف كلذ عضت ال يهو < ةيعويشلا بازحألا اهحلصت له
 تيلتبا يتلا نادلبلا يف نرق عبر ىلع ديزي ام ةبرجت يه هذهو . . هيلإ تدصف نإ ىتح
 افارحنا مهتداز دق نكت مل نإ ) سالا لاح نم ائيش ريغت مل يمالسإلا ملاعلا نم اهب

 !. .ةايحخلا بنارج لك يف

 الإ اهحالصإ ىلع ردقي الو . . ةديقعلا الإ ةثيبلا هذه راثآ حالصإ ىلع ردقي ال هنا

 ‹ ةحيحص ةيمالسإ ةيبرت اوبرت نيذلا ‹ اهتقيقحل نوعاولا « ةحيحصلا ةديقعلا باحصأ
 ةرم لوأ تعاطتسا امك ةيبرتلا هذه عيطتستف « هباحصأل ةا لوسرلا اهابر يتلا كلتك
 راثآ ليزت ‹ سفللا ةليوط ةطبضنم ةمظلم < ةديدج ةأشن سوفنلا ئشنت نأ
 فدهب ال « نيدلا اذه ىلع اهتماقتسا تقو هيلع تناك ام ىلإ ةمألا ديعتو «فارحنلالا

 نع نوملكتي مهو سانلا ضعب اهركذي ىتلا « ةيراضحلا تايدحتلا » ةهجاوم
 نم هللا اهج رح يتلا « اهتيريحخ » ىلإ ةمألا ةداعإ فدهب لب « بولطملا « حالصإلا»
 : اهلج

 نونمؤنو ركنملا نع نوهنتو فورسعملاب نورمأت « سانلل تجرخأ ةسأ ريخ مدنك
 , )4 هللاب

 ريخ .. سفنأو ىلعأ وهام ىلإ «ةيراضحلا تايدحعتلا » لك زواجتي فده وهو
 .ءاوسلا ىلع ةرحخآلاو ايئدلا

 ]١١١[, ٹارمع لآ ةروس (1)
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 ١ ىلعملا »اذه الوأ اهيف لثمتيل « ةدعاقلا » اهيلإ جاتحتو « ةعامجل ا اهيلإ جاتحتو « درفلا
 نم وأ اهلك ةمألا ةيبرت يلاتلاب عيطتستف « اهريغل لثملا ءاطعإ ىلع ةرداق نوكتل مث
 اهتمزأ زواجتتل « اهل ةيرورضلا تايقالخألا هذهو تافصلا هذه ىلع  اهنم بيجتسي
 !؟ دوعصلا ىف ذحأتو ةرضاحل ا

 e و وب

 يل ي ةبرلطلا ةدعاقلا مايقل ةررو ف طورش يها 1 ۲ تایدحت »یه الو ‹ةيلايحخ

 .ديكلاب ةصبرتملا ةيلهاجل لا ةهجاوم يف اهيلع ىقلملا ءبعلا لمحتت نأ عيطتست

 هذه دصقن ‹ هكلسن نأ دبال يذلا ليوطلا قيرطلا نعو ‹ ةيبرتلا نع ملكتن نيحو

 نمو - ۔ جذامنلا هذه نمو . . حيضوتلا درجمل اهنم جذاغن انركذ يتلا ةيرورضلا داعبألا

 اتل رن ال ةييرتلا لاجم ىف اليوط اطوش اتمامأ نأ اياج حضعي .هركذن مل يذلا اهريغ

 !؟ دعب ادامو : لءاستن نأ انل قحي نأ لبق ‹ هيف يضملا نع

 مل رخآلا اهضعب نإو . . لصن ملو اطوش هيف انعطق دق ةيبرتلا تالاجمم ضعب نإ

 ةباشمب نوكي هنأل . . ريخب يتأي ال تاذلاب ةيبرتلا ناديم يف لجعت لكو ! دعب هيف أدب
 ةضرع ناك عفترااملكف < ‹ نيكم ساس ريغ ىلع وأ . . ساسأ ريغ ىلع نايب ةماقإ
 .رایهنالل

 نأ يخبني « رصخأو رصقأ اقرط كانه نأ نوبسحيو « قيرطلا نوليطتسي نيذلاو

 ةبرجتلا يه تناك مأ «ةامح ةحبذم يه ةبرجتلا تناك ءاوس « ةبرجتلا ةربع اوذحأي
 يف صقن ىلع لیلد هتاذ يف كلذف « ثادحألاب ربتعن ال انك اذإف ايكرت يف « ةيسايسلا»
 ! جالع ىلإ جاتحي انتيبرت

 فالخلا امهلوح رودي نيتللا نيتيسيئرلا نيتيضقلا يف ثيدحلا انطسب دقو « نآلاو
 اياضقلا ضعبب اعيرس اروبع ربعن نأ انل نآ دقف « يمالسإلا لقحلا يف نيلماعلا نيب
 . « ةيمالسإلا ةوحصلا » نع انثيدح متخن نأ لبق « ةحاسلا يف رودت يتلا ىرخألا
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 ةعاظلاو حمتلا

 ةمئاقلا تاعامحلا يف تاقاقشنا تثدحأ اهنإ ثيح نم ةيضقلا هذه نع ملكت
 ردص اهل عستي مل رظنلا تاهجو يف تافالخ بوشنل « ةيمالسإلا ةحاسلا يف لمعلاب

 وأ 4 ةعامحلا ا نع لاصفتالا وأ ةعاطلاو عمسلا نيب اهءاضعأ تریخف ْ تاعامحلا كلت

 يف ام متكو ۽ دياهتلا مهضعب حضرف ء اومعياعيو اوعمسي مل مه ذل لصق اب متد

 تاعامج اونركيل « ارلصفي نأ مهضحب رثآو « رظنلا ةهجو يف فالتحا نم هسفن

 ! عايضلا ةماود مهلكأتو ‹ هلك يمالسإلا لمعلا اوكرتيل وأ « ةديدج

 نأ ةريدج تناكو « ةيبرتلاب اياضقلا قصل نم ةقيقحلا يف ةعاطلاو عمسلا ةيضقو

 نأ انرثآاننأ الول . . ةيمالسإلا ةدعاقلل ةبولطملا ةيبرتلا داعبأ نم دعبك اهنع ثدحتن
 . ثيدحلا انب لوطي ال يكل ةزرابلا جذامنلا ضعب نع كانه ثدحتن

 يتلا يه ةلود ىأ : وه ةقيقحلا يف لاجللا اذه يف لأسي نأ يغبني يذلا لاؤسلا نإ
 ىتلا ةيمالسإلا ىروشلا ةلود يهأ ةمئاوملا فورظلا اهل حاتت نيح اهئاشنإ يف ركفن
 ؛ ةعزتلا ةيركسع ةيدادبتسا ةلود يه مأ « هدعب نم ناخيشلاو الإ هللا لوسر اهماقأ

 !؟ لوقت اميفو لعفت اميف اهوشق ةاني نأ مهل حيتت الو « ةعاطلا اهاياعر نم ىقلتتو رمأت

 نأ مهل قحي نيذلا مهدحو مه مهنأ اهيف ( نولوثسملا  دقتعي تاعامجلا مظعم
 نآو « ةعامحلا يف ءاضعألا عيمجل مزلم وهف رارق ىلإ اولصو اذإف « مهنيب اميف اوشقانشي
 . ضارتعا ريغب ةعاطلاو عمسلا مهبجاو ۔« نيلوئسملا » كئلوأ ريغ ىأ مهلك نيرخآلا

 اوعمسي مل نإ ةعامحجلا نم لصفلاب نيفلاخملا ديدهت ىلإ انلق امك تاعامحلا كلت ًاجلتو
 . .اوعيطيو

 ةعامج موقت نأ نكه ال هنأ يه « اهريرقت نع ىدعم ال ةقيقح ررقن نأ بجيو
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 قيا ررقن نأ بجو . ۶ اضعألا ىلع ةعاطلاو عمسلا قح اهدئاقل نكي مل نإ لعفلاب
 “يار ىلع قفتي نكي مل يذلا هشيج وه ههجو هللا مرك ايلع مزه يذلا نأ : ةيخيرات

 دعب هضقني مث رارق ىلإ لصي دقو « ثحابتیو شقانتي یتح هدئاق تامیلعتل خضري الو

 . .هساسأ ىلع هتطح مسر يف ذخأ دق دئاقلا نوكي نأ

 ةطلسلاب ةعامحجلا يف دارفأ ةعضب راثئتسا نأ رخآ بناج نم قحلا نكلو . . قح اذه

 نع الضف ‹ ضارتعا ريغب ةعاطلاو عمسلاب نيقابلا مازلإو « « نيلوئسملا » مهفصوب

 هذه مظعم لعج يذلا وه هناف الجاع اهنيبنسو اهلمحي ىتلا ةيعرشلا ةفلاخلا

 لمحي « ناث فص » داجيإ نع زجعتف « « ةداق ) ىبرت الو ٠ ادونج ١ يبرت تاعامجمل ا

 . لوألا دئاقلا دعب ةيلوئسملا

 ‹ دئأقلل نيمزتلم ادونج نوكت ةعامج ةيبرت وه افلسا امك ةيبرتلا يف بولطملا نإ

 نأ دبال دئاق لكو «دئاقلا باهذ دعب ةيلوثسملا لمحت « تادايق ١ هسفن تقولا يف نوكتو
 مهتفرع دنج مظعأ جرخأ يذلا «يوبنلا جهنملا وه كلذو ؛ مايألا نم موي يف بهذي

 هعابتأ يف يبري نأ لاب هجهنم ناكو « كلذك ةيرشبلا اهتفرع تادايق مظعأو < ةيرشبلا
 بناجلاو يدرفلا بناجلا : ةيرشبلا سفنلا امهيلع لمتشت نيذللا نييناجل ا الك

 بناحلا ةيمنت لجأ نم يدرفلا بناجلا ىلع طغضلا امأف . ءاوس ىلع يعامتجالا
 هل مالستسا ېف مهدئاق رمأ نوذفني « معن ‹ نیعئاط ادونج ۍشني هناف يعامتجالا

 تاد ۔ ةلودلا لبق -ةوعدلاو . . ةيلوثسملا لمحل نيحلاص ادارفأ يبري ال هنكلو

 الإ نونسحي ال دارفألا ناك اذإف . قيرطلا يف فطعنم لك دنع نيبتت ةمخض تايلوئسم

 ! «لوئسملا » فارحناب اهلك ةعامحلا فرحدت نأ رسيأ امف « ذيفنتلاو ةعاطلا

 طبضنت نأ يغبني ةعاطلاو عمسلا نأ يهف اهيلإ انرشأ يتلا ةيعرشلا ةفلاخملا امأ

 .“« فورعملا ىف ةعاطلا امغإ » : ىعرشلا اهطباضب

 راوحو شاقن ريخغب ةعاط تسيلو . . « نيلوئسملل » ةقلطم ةعاط تسيل يهف

 .ةرواشمو

 صقنلا ىدم نيبتو « رمألا ةروطح نيبت يمالسإإلا لمعلا عقاو نم ةلثمأ برضنو
 يطأ بتاج اذه يف ةييرتلا يف

 . ناخيشلا هج رحأ (۱)
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 وهف هللا الإ هل ال لاق نم » هنأ ىلع مئاق اهرکف نإ تاعامحلا نم ةعامج لوقت نيحف

 يذلا « ةثجرملا ةالغ لوق وهو ۔؟مالسإلا لامعأ نم ادحاو المع لمعي مل ولو نمؤم

 ‹ لوقلا اذهل ةعاطلاو عمسلاب اهءاضعأ مزلت مث -ةنسلاو باتكلل ةحيرص ةفلاخم لمحي

 . .اوضراع نإ لصفلاب مهددهت وأ

 يف « دهتجن » نأ انل نإو « ةمزلم تسيل ةنسلا نإ تاعامحجلا نم ةعامج لوقت نيحو

 ناو < فيعض ثيدح وه ةحصلاب نومدقألا هل مكح يذلا ثيدحلا نأ ىرنف « ةّنسلا
 نم ضفرن نأو <« حيحص ثيدح وه فعضلاب نومدقألا هل مكح يذلا ثيدحلا

 مث . . تباثو حيحص هنإ اولاق نوثدحمملا ناك ولو انلاوحأل مئالم ريغ هارن ام ثيداحألا

 . .اوضراع نإ لصفلاب مهددهت وأ « لوقلا اذهل ةعاطلاو عمسلاب اهءاضعأ مزلت

 ركنت بازحأ يف الشمتم < ناطيشلا عم فلاحتلاب تاعامجلا نم ةعامج موقت نيحو

 ىآ۔ نيدلا ربتعت الو ‹ رضاحلا رصعلا يف سانلل ةمزلم اهرابتعا ضفرتو « هللا ةعيرش

 يبرصحلا يموقلا ركفلا هنم الدب عضتو اهركف تاموقم نماموقم ۔مالسأإلا

 نإ لصفلاب مهددهت وأ « لمعلا اذهل ةعاطلاو عمسلاب اهءاضعأ مزلت مث ‹« يكارتشالا

 . .اوضراع

 هيتيحان نم ةعاطلاو عمسلا ًأدبم اديج عجارن نا يغبنيف  هلامآو ۔ كلذ ثدحبي نيح

 : يعرشلا اهطباضب ةعاطلا طبضنت نأ يخبني ةيعرشلا ةيحانلا نمف « ةيوبرتلاو ةيعرشلا
 ماظن يفو - تاعامجلا هذه روتسد يف نوكي نأ يغبنيو ٠ ٠ فورعملا يف ةعاطلا اغإ»

 تافلاخملا كلت يف نوعقي نيح مهدح دنع « نيلوعسملا » فقوي ام -كلذك اهتيبرت

 ءاضعألا همي نأ يغبني  ةيعرشلا ةيحانلاب ةقيصل يهو  ةيوبرتلا ةيحانلا نمو . ةيعرشلا
 فقوملا نوفقي ىتمو «ةعاطلا نع نوفقوتي ىتمو نوعيطي ىتم اوملعيل هللا نيد يف

 لمحت ىلع اوبرتي نأ كلذك يغبنيو . قتحلا ىلإ مهودريل « نيلوئسملا » نم مزاحل ا
 حمس لك نع هللا مامآ نولوئسم مهنإف . ةعاطلاو عمسلاب مازتلالا بناجب « ةيلوسلا
 ىتلا ةوعدلا نع هللا مامآ نولوثسم مهو < حيحصلا فقوملل افلاخم هب اوماق ةعاطو

 : اولوقي نأ هللا مامأ مهرذعي الو ء اهنولمحي

 .“') « اليبسلا انولضأف انءاربكو انتداس انعطآ انإ #

 .[1۷] بارحألا ةروس (1)
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 صالخ إلا ضارتفا عم ىتح مهل نعي ام اهولوئسم لعفي تاعامجلا تيقب اذإو

 نإ لصفلاب مهنوددهي وأ ‹ ةعاطلاو عمسلاب ءاضعألا نومزلي مث-مهيف لماكلا

 لظیو < ةرم نم رثكأ لبق نم تثدح يتلاك ةميسج تافلاخم ثدحت لظتسف «اوضراع

 لظتو . . ةحيحصلا ةيعرشلا طباوضلاب طبضني ىتح « رثعتيو رثعتي يمالسإلا لمعلا
 لوسر اهب ىبر يتلا ةيقيقحلا ةيمالسإلا حورلا قيقحت نع ةديعب لمعلاب ةمئاقلا تاعامحجلا
 . هباحصأ ةا هللا

 "ةبولطملا ةدايقلا

 ةريبك ةدايق دوجو مدع هقرفتو يمالسإللا لمعلا قزمت بابسأ نم نأ قبس اميف انركذ
 يفو . ريقوتلاو ريدقتلاو بحلاو باجعأإإلا عفادب « ةعئاط اهعبتتو اهيلإ سوفنلا حاترت
 ‹ هفقومو هيأرب اهنم لك زتعي « ةرفانتم ةذبانتم ةريغص تادايق موقت ةريبكلا ةدايقلا بايغ

 .ءاقللا ثدحي الو قافولا ثدحي الف

 رمألا اذه لكن اغإ « ةبولطملا ةريبكلا ةدايقلا كلت اهب زربن ةليسو كلغ ال ادنإ انلقو

 دنع قحتسف « هلل درجتلاو صالخإلاب نحن مزتلن نأ ىلع « ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ
 تارابتحالا لالخ نم هنإ رخآ بناج نم انلقامك . هيلإ وبصن ام انل ءىهي نأ هللا
 : ىلاعت هلوقل اقيقحت « زيمتتو تادايقلا زربت تاءالتبالاو

 هللا ناك امو ‹ بيطلا نم ثيبخلا زيي ىتح هيلع متنأ ام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناك امل
 . ' « بيغلا ىلع مكعلطيل

 ةدايقلا عون نع ةعيرس ةملك طقف لوقن اغنإ « نآأشلا اذه يف اديدج فيضن انه انسلو
 لمعلا يف ةنهارلا فورظلا نأ كلذ . . رضاحلا تقولا ىف ىمالسإلا لمعلل ةبولطلملا
 ةلاهجلا ةلاح دجوت لحخادلا ىفف . اعم ةيجراخلاو ةيلخادلا تاسبالملا ببسب ةياغلل ةقيقد
 راشأ يتلا ةيناثلا مالسإلا ةبرغ يف لوألا ببسلا يه يتلاو « لبق نم اهانفصو يتلا
 ةصبرتملا ةينويهصلاو ةيبيلصلا تاوادعلا دجوت جراخلا يفو « ةا هللا لوسر اهيلإ

 .[۱۷۹] نارمع لآ ةروس (1)
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 ىلإ اهتزهتن تا الإ هحاهجإ ةلواحمو يمالسإلا لمعلا ةاواتل ةصرن كرت ال يتلا + اتاك
 . .مالسإلا دض تاططخم نم بت رت ام ذیفنتل اهيديأ ىف ةوقلاو «ىدملا رخ

 . يمالسإلا لمعلا لاجم يف ١ ةيحص ةلداعم ١ دج-وت هة ةقيقدلا لاوحألا هذه يفو

 يف تءاج امك مالسإلا قئاقح ىأ « ةقيقحلا مالسإإلا ةنحش بابشلا ذحخأي نيحف

 هلم . . قئاقحلا هذه نع مويلا دوجوملا عقاولا دعب ىدم بابشلا ىري نيحو « حلاصلا

 ء عقاولا اذه ىلع ربصلا مدع ىلإ | هفرع يذلا قحلل هصالخإ هعفديو « ةسامحلا

 ءادعأل ةصرفلا ةحاتإ | وهو « لوألا روظحملا عقيانهو . . ةوقلاب هتلازإ يف ةبغرلاو

 . ةيباهرإ اهنأ ة ةمهتب ةيمالسأإلا تاك رحلا ةيفصتل مالسرلا

 كلذ نأل ةطلسلا عم مادصلا ىلع اولمعت ال . . مكيديأ اوفك : بابشلل لاقي نيحو
 ' ٠ منم ریثک فرصنیو ۽ مهتسامح مضت . ةيبرتللاوفرصنا . . هءارو لئاط ال لمع

 ! عيضيو ةماودلا هلكأت مث . . ةسيئب ةلزع ىلإ يوأيو

 يتلا ةدايقلا يه « ةنهارلا ةقيقدلا هفورظ يف يمالسأإلا لمعلل ةبولطملا ةدايقلاو

 اوفك : سانلل لوقت هتاذ تقولا يفو « ةلماك ةيوبرتلا ةنحشلا ىطعت نأ عيطتسن

 نأ نودو ‹ يمالسإلا لمعلل مهتسامح وبخت نأ نود نوعيطب . . نوعيطيف <« مکیدیآ

 !عايضلا مهلكأي وأ سأيلا مهلكأي نأ نودو « اوتلفتي

 يف نيملسملاب تملأ يتلا لاحلا تاذ اهنكلو . . ةبعص ةلداعمو « ةبعص ةمهماهنإ
 ‹ ةي هللا لوسر نم ةلماكلا ةيوبرتلا ةنححشلا نوقلتي مهو . . ةكم يف ىلوألا ةبرغلا

  يحولا رمأب ة4 هللا لوسر مهل لوقي مث ‹« شيرق نم عشبلا ءاذيإلا اهعم نوقلتيو
 ال مهسوفن يف ةيح ةنحشلا لظتو « اباستحاو ةعاط مهيديأ نوفكيف « مكيديأ اوفك

 ىلإ نوعلطتيو « اهب اقلعت نودادزي لب « مهتدايق نع نوفرصني الو « ءىفطلت الو وبخت

 .هللا ةمحر

 جيراتلا يف ةدرفحملا ةيوبنلا ةدايقلا ىوتسم ىلع ةدايق لاحلا ةعيبطب كانه نوكت نلو

 ىلع يلمعلا قيبطتلل لعجو « ةوسألل لعج دق « يوبنلا جهنملا » نكلو « هلك يرشبلا

 : یلاعت هلوق نم مهفی امك « رشبلا یوتسم
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 هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل#
 . ه٤! ریٹک

 ىلع « يوبنلا جهنملا » قبطيو < ةي هللا لوسر نم ةوسألا ذخأي يذلا دئاقلا نكلو

 عم « ةدايقلل ةمزاللا تافصلاب افصتم « اقئاف اناسنإ نوكي نأ دب ال .ةحيحصلا هتروص

 ةبرخلا هيدي ىلع هللا ليزيل « ةقيقدلا ةنهارلا فورظلل ةمزاللا تافصلا ىف صاخ نكت

 ءابرغلا ةمهم كلتو . . ةي هللا لوسر دي ىلع ىلوألا ةبرغلا لازأ امك « مالسإلل ةيناثلا

 . ال هللا لوسر اهددح امک لاح يآ ىلع

 . ")  ىتنس نم سانلا دسفآ ام نوحلصي « ءابرغلل یبوطف ...

 فورظلل ءيفاكملا ىوتسملا ىلعو ‹ ةبرلطما تافصاوملاب ةدايقلا هذه دج وت نبحو

 جهنملا فرعي نأ دعب « ةحاسلا ىلع رثانتملا تاتشلا نم ريثك معتليس « ةنهارلا ةقيقدلا

 ‹ لبق نم ةوعدلا ةمئأ تلتقامك « هلتقتف دئاقلا ىلع ةيلهاحلا ربصت ال نيحو

 جهنملا فرعت تمادام ¢ ادبأ ةلعشلا وبخت الو ‹ ةوعدلل ديدج دلوم هلتقم نم ثدحییسف

 . حيحصلا

 ؟ ةيلهاجما سرادملا ف ماعتن لَم

 ىلإ ةوعدلل هسفن رذن يذلا سمحتملا صلخملا بابشلا ضعب نم عقت ةريطحخ ةرهاظ

 .هللا

 ةساردلا كرتي ةأجف هب اذإو « ةيعماجلا هتسارد نم ةيئاهنلا ةنسلا ىلإ لصو دق نوكي

 هسقن اليو « فافكلا دودح ىف هنم قزتري هفات لمع ىلإ فرصنيو « ةيلهاج » اهنآل

 ‹ اهتنيزو ايندلا ةايحلا ىلع ىلعتساو « اهبثاغرو هسفن ىلع بلغت دق هنأب ساسحإلا
 . لاثملا هسفن ىف ققحو ‹ ةوعدللو « هلل « درجت و

 ةيلهاج ةخبص تاذ اندهاعمو انسرادم يف ةساردلا جهانم نأ ىف اندنع كش الو

 . یذمرتلا هاور (۲) ]۲١[. بازحألا ةروس (1)
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 نع ثيدحلا يف لبق نم انيب امك « انمالسإ نع انونتفيل انؤادعأ انل اهعضو « ةخراص
 نكي مل ولو . اهرطحخأو هتوادأ ربكأ نم ةادآ ميلعتلا جهانم مادختساو « يركفلا وزخلا

 ةيناملعلاو « ةيموقلاو ةينطولا ىواعدل مئادلا اهشب ريغ جهانملا هذه نم

 كلذب ىفكل . . هللا لزنآ ا نومكحي ال نيذلاب ةمئادلا اهتداشإو ". . ةيكارتشالاو
 ةفاقث ءيشنت امتإ « اهلحارم نم ةلحرم يآ يف كلذب يفتكت ال ةقيقحلا يف اهنكلو . امئإ

 ." هللا ةدابع نم دابعلا جارخإ ىلإ ةياهنلا يف فدهي < نيدلل اداضم املعو

 هذه نع فارصنالا ررقي يذلا بابشلا صالحخإ يف رخآ بناج نم اندنع كش الو

 فرصتلا اذهب ء ءيطخڀ كلذ مغر هنکلو . ميلعتلا نع ةأجف- عاطقنالاو ةيلهاجج ا ةفاقللا

 نأ ثحبلا اذه يف ارارم انررك دقلو . . ةريصبلا يف صقن ىلع لدي الاب اطخ
 : لک هلوسر هللا هجو امک ة ةريصبلا نم هعم دبالو « يفكي ال هدحو صالحإلا

 نم ان امو « هللا ناحبسو « ينعبتا نمو انآ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ « يليبس هذه لق#

 . ٩  نیکر شل
 : بناوج ةدع ىلع يوطني وحنلا اذه ىلع نوفرصتي نيذلا هلفغي يذلا رمألاو

 يلهاج ملع هنآ ةجحب ةفاقثلاو ملعلا ىطاعت نع انلك انفرصنا اذإ انن اننأ : لوألا بناحلا

 طبتريسف ! اندض اهنومدختسي يتلا انئادعأ ةحلسأ نم اذه نوكيسف « ةيلهاج ةفاقثو
 ءهنم خالسنالاو نيدلا نع ضارعألاب ملعلا طبتريسو « سانلا سح يف ةوعدلاب لهجا

 ام اهتاذ يه تناكو « ةيمالسإلا ةوحصلا لبق اهيلإ راص دق رمآلا ناك يتلا ةلاحملا يه كلتو

 امك ۔ةيمالسإلا ةوحصلا ةيزم تناك دقلو ! نيدلا نم سانلا ريفنعل ءادعألا هلغتسا
 نيذلا «ةيدنفألا » نم مه ةديدجلا ةوعدلاب نيمئاقلا نأ اهنع ثيدسحل ا ًادہم يف انفلسأ
 اوماقو « نيدلا ىلإ وداع كلذ عم مهنكلو « « ةيمدقتلا » « ةديدحلا » ةفاقللا اوقلت

 يف بارطضالا نم اريثك تراث ءءادعألل ةثيس ةأجافم كلت تاكو . . هيلإ ةوعدلاب
 لمعلل ةيشحولا تابرصضلا هيجوت ىلإ مهقنح ةدش نم مهتاحلاو « مهتاططخم

 ديزملا لابقإو ةدعاقلا عاستا هللا نم ردقب اابرضلا هذه ةجيتن نم ناكف يمالسلا

 .مالسإلا ىلع بابشلا نم

 .« ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك تثش نإ رظنا (۱)

 .  ةرصاعم ةيركف بهاذم » باك نم ١ ةيناملعلا » لصفو « قباسلا لصفلا يف يركفلا ورغلا نع مالكلا عجار ()

 ,[۱۰۸] فسوپ ةروس (۳)
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 دقفتسف ۔ ججحلا نم ةجح يأب- ملعلاو ةفاقشلا نع انفرصناف مويلا اندع اننأ ولف
 ‹ مالسإلا دض رئادلا ىشحولا عارصلا يف اهتوق بابسأ مه نم اببس ةيمالس إلا ةكرحلا
 ال ثيح نم ۔ءادعألا نيعنسو . . ةوحصلا لبق ناك يذلا عضولا لشم ىلإ دوعنسو

 :ًأطخ هلك سيل ملعلا نم مويلا تاعماجلاو سرادملا يف ام نأ : ىناثلا بناحجلاو
 ! هنع ينغتسپ نأ نک امن هلک سیلو < اراض هلک سیلو

 ‹ ةعيبطلا » نإ ةتحبلا ةيملعلا انبتك يف لوقن نحنف . . ةيلهاج حورب مدقي هنأ حيحص
 ةقيقحلا لوقن نأ نم الدب صاوخلا نم اذكب ينالفلا نئاكلا تصتخا ةعيبطلاو ‹ تقلحخ

 مث هقلحخ ءيش لك ىطعأ يذلا » وه هللا نأو « قلخ يذلا وه هللا نأ يهو « ةيملعلا »
 نأ نيسرادلل ىح وي ا " « ةيعيبطلا نيناوقلا » ةيمتح نع ثدحتن نحنو .« ىده
 وأ نيناوقلا هذه فقوي نأ ءاش اذإ - عيطتسي ال اريبك اولع كلذ نع ىلاعتو هناحبس هللا

 اهمجرتن يتلا مولعلا بتك نم ىمعآ القن اهلقنن كلتو هذهو ! اهجئاتن ريغي وأ اهريغب
 فقوم نأ ىلإ نيتفتلم الو نيهبآ ريغ ! انءامسأ اهيلع عضنو ةيبروألا عجارملا نم

 نكلو « نيدلل ةيداعملا حورلا كلت ذخأي كانه ملعلا لعج يذلا وه ابروأ يف ةسينكلا
 ." . . ملعلا كلذ تجزام تاوهشو ءاوهأ يه اغإ « ايقيقح املع تسيل حورلا هذه

 مث انتايح نم اهحرطن نأ عيطتسن اننأ ينعي الو « مولعلا نم اهريغ وأ « تايضايرلا وأ

 ۔اهملعتن مل نإو « ءايحألل ةرورض مولعلا هذه لثمف ! ةميلس ةحيحص انتايح نوكت
 يف نيرصقم هتاذ تقولا يف نوكنو « اندوجو يف نيصقان نوکن ججحل ا نم ةجح يب
 ‹ ضرألا ىلع ةنميهلا ىنعت ىتلا « ضرألا ىف ةفالخلا نم هلجأ نم هللا انقلخ ام ءادأ
 مدآ ينبل لعجو « اهلك ءامسألا مدآ هللا مّلع اهلجأ نم يتلاو « اهيف ريمعتلاو ءاشنإلاو
 :ةدئفألاو راصبألاو عمسلا

 راصبألاو عمسلا مكل لعجو ءائيش نوملعت ال مکتاهمآ نوطب نم مکجرخأ هللاو

 . ١ 4 نوركشت مكلعل ةدئفألاو

 ]٥۰[. هط ةروس (۱)

 ىوقأ اهضعب « تالامتحا » درجم يه اغنإو ! ١ ةيمتح » تسيل ٠ ةعيبطلا نيناوق » نإ لوقي يذلا وه مولا « ملعلا » راص ()

 | ضعب نم
 . ٦ ةرصاعم ةيركف بهاذم ١ باتك يف ١ ةيناملعلا 3 لصف تئش نإ عجار )7

 . [۷۸] لحنلا ةروس )٤(
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 : قحلا جهنم ا ىلإ ةيرشبلا ةياده يه ةمألا هذه ةمهم نأ : ثلاثلا بناجلاو

 مكيلع لوسسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمآ مكانلعسج كلذكول

 . )4 ادیهش
 اهيدهت « ةلاضلا ةيرشبلل ةلاسر تاذ مويلا ضرألا يف ةمئاقلا ةيمالسأإلا ةكرحلاو

 بناوجلا نم بناج يف ةلهاج يهو اهيدهت نأ عيطتست لهف .  . قحلا جهنملا ىلإ اهيف

 ىلع علطت نأ ضورفملا نإ مآ ؟ ةصاخ ةفصب ةرضاحل ا ةايحلا يفو «ةماع ةايحلا يف ةماهلا

 اط نال علا قلطتم رم « اهجعهتم يحتل اهيدهت مث ةرصاعما ةيلهاحجلا فراعم

 ! طق ءيش ىلإ يدهي ال لهجلاف . . لهجا
 :٠ ةيصخشل يا يتربخ نع ترم ا د

 ا اف ار صامل رر ایا یک لالا طاق ریس ىلإ ییهجو

 نمامهريغو سفنلا ملعو ةيبرتلا لاجم يف حيحصلا يمالسإلا جهنم اب ةفرعم ينتدازو

 . . تالاجملا

 : لوقن نأ هللا انهجو امك « لوقأ

 ٠ € هللا اده نآ الو يدعهنل اتك امو ءال اتادم يللا هلل دملا #

 لا لاا نا و للل تتارج ف مآ نا ناک ل نيآ نمف ٠ برقا

 !؟ ريكفتلا يف حيحصلا جهنم
 ! نيدلا اذه ءادعأ الإ ةعزنلا هذه نم ديفتسي ام ! الك

 )١( ةروس البقرة]١٤١[.

 ) )۲لبقتسملا ىلإ ةرظن » مداقلا لصفلا يم يينعملا اذه ىلإ ريشنس «< .

 ) )۳فارعألا ةروس ]٤١[.



 «ىلهاجاعمتحم ا” ف فئاظولانمرطنناذام

 ةملك هنأل « يلهاجلا عمتجملا » لوقن نيح هدصقن ام نيبن نأ ءدب ىذ ءیداب بجی

 .مالسإلل ةيناثلا ةبرخلا يف سانلاب طيحت يتلا ةيركفلا ةماودلا يف اهمهف ةءاسإ لهسي

 نم لوقلا انفلسأ امك ةيلهاج تاعمتجم مويلا اهيف شيعن يتلا تاعمتجملا هذه نإ

 عئارشو ةيلهاج جهانم مكحتو مكحت اغنإ « هللا ةعيرشب مّكحت الو مكحت ال اهنأل ‹« لبق

 : يلهاج مكح- لزنملا هباتك يف هللا نيب امك وه هللا مكح ريغ مكح لكو . ةيلهاج

 . ) « نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي ةيلهاج لا مكحفأ )

 مكحامإ : امهل ثلاث ال نانثا ناعون هللا دنع مكحلا نأ يف ةلالدلا ةحضاو ةيآلاو

 .ةيلهاحلا مكحامإو « هللا

 ی یی ر و م ا ھام اچ اھناپ تاعمتجللا ہلھل انتصر نکلو
 دقو « ارافك نونوكي دقو « نيملسم نونوكي دقف . تاعمتجلملا هله لهأ دئاقعب ةتبلأ هل

 يذلا مكحلا عونل ةعبات عمتجملا ةفص لظتو ء" رافكلاو نيملسملا نم اطيلخ نونوكي

 اهنأب « رادلا » فصوك كلذو . . هيف نم دئاقع نع رظنلا فرصب عمتجملا كلذ هب مّكحي

 . اهلهأ دئاقع نع رظنلا فرصب اهيف ماكحألا ةبلغ ىلإ رظنلاب مالسإ راد وأ برح راد

 ء هللا مكح اهيف ماقأو ةه هللا لوسر اهيلإ رجاه نيح مالسإ راد « ةنيدملا » تناك دقف

 راد رصم تناكو . ةنيدملا لهأ عومجمل ةبسنلاب ةلق رمألا آدبم يف اوناك نيملسملا نأ عم

 اونوكي ملاهلهأ ةيلاغ نأ عم ء هللا ةعيرش اهيف اوماقأو نوملسملا اهحسسف نيح مالسإ

 نيح مالسإ راد دنهلا تناكو . تقولا نم ةليوط ةرتف نيملسم ريغ اولظو « نيملسم

 يمالسإلا مكحلا ةليط اولظ نيملسملا نأ عم « هللا ةعيرش اهيف اومكحو نوملسملا اهحتف

 سكعلا ىلعو -! نولازي امو .دنهلا ناكس عومجمل ةبسنلاب ةيلقأ نورق ةينامث دتما يذلا

 ]٥٠[. ةدئالا ةروس (1)

 .مويلا تاعمتجملا عقاو وه امك (۲)
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 ىتئام اهضعب رمتسا يمالسإلا ملاعلا يف ةينارصن تاليود نويبيلصلا ماقأ نيح كلذ نم
 .نوملسم اهناكس ةيبلاغ نأ عم برح راد تاليودلا كلت تناك « ماع

 هذه فصن نيح امئاد راشت يتلا ةيضقلا ىلإ قرطعن نأ دبالف « اذه انفرع اذإ

 ىلع مكحن فيك : يهو « اهيف هللا ةعيرش مايق مدع ببسب ةيلهاج اهنأب تاعمتجللا
 . تٿاعمتجملا هذه ىف « سانلا»

 ماقم يف ال ميلعتلا ماقم يف نآلا انآ وهو ةيضقلا هذه يف يأرلا نايب انل قبس دقو

 هللا مكح سانلل نيبن نأ دبال -ميلعتلا ماقم يف ۔اننكلو . سانلا ىلع ماكحألا رادصإ

 . هللا مكحب ةحضاو ةفرعم ىلع ءانب مهفقاوم اوذختيلو ‹هوفرعيل ةيضقلا هذه يف

 مكحلا يه عمتجملا للظت « ةيلهاج ةلظم » كانه نأ ىلإ اهدرمف عمتجملا ةيلهاج امأف

 ىلإ ةاعدلا كلذ يف اب « اهتحت نيفقاولا سانلا لك للظت ةلظم يهو . . هللا لزن ام ريغب

 دمتسم اب هللا لوسر نيب امك -مهيلع مكحلاف ةلظملا تحت نوفقاولا سانلا ام ! هللا

 : صاخلا همکح هلف اهرکنآ نمو < اهنم وهف اهب يضر نمف ! ةلظملا نم مه مهفقوم نم

 نمو . نمؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو . نمؤم وهف هديب مهدهاج نمف . . )
 .“ « لدرحخ ةبح ناييإللا نم كلذ ءارو سيلو . نمؤم وهف هبلقب مهدهاج

 ." « عباتو يضر نم نكلو ‹ ملس دقف ركنأ نمو ۰ ئرب دقف هرک نمف .. 2{

 دلقت مکح امف ‹ عمتجما كلذ يف هللا مكحو عمتجملا مكح وه اذه ناك اذإف

 ؟ هيف فئاظولا

 ردقب۔اونوكي نأ هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نوركني نيذلا ىأ ٠ نيملسملا » ىف لصألا

 يف رفاوتي ال اذه نكلو . مهيلع يلهاجلا مكحلا طخض نع ةديعب عقاوم يف ۔ناكمإللا

 اذه تحت اولخدي نأ ةشيعملا فورظ مهرطضت سانلا نم ريثكف < لاوحألا عيمج

 ريثكل ةبسنلاب ةرورض ۔ىرت امك -ىهو . مهيوذ ةلاعإو مهسفنأ ةلاعإ لجأ نم طغضلا
 ؟اهيف اولمعي نأ -ةرورضلا هذه تحت - مهل حصي فئاظولا يأف . سانلا نم

 ةفيظولا تبرق املك هنإ ةماع ةفصب لوقن انكلو . . ةقيقحلا يف قيقد ديدحت دجوي ال

 !ةرورضلاب اهنم ملسملا عقوم دعب دقف «ناطلسلا » نم

 .ملسم هجرحآ (۲) .ملسم هجرحأ (۱)
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 ةفاظنب نوكي نأ نكييو . . بطلا فئاظو يف لمعي نأ نكي ملسملا بيبطلاف

 . مالسإلا يف سانلا ببحي اجذومن « هلماعت ةفاظنو « هريمض ةفاظنو « هک ولس

 ةيلهاجلا لخدت نع اديعب « ينفلا هلمع ةرئاد ىف اروصحم هسفن تقولا يف نوكيو
 . .كلذك سدنهملاو .هلمع يف رشابملا

 جهانملا يف ءاوس « هيلع ةيلهاحلا طغض نم ردقل ةلاحم ال عضاح وهف ملعملا امأ
 ال نيذلا ةاغطلاب ةداشإلا نم اضرف هيلع ضرفي اميف وأ « سردت يتلا ةيمالسإلا ريغ

 ٠ ةيلاعلا هقالخأو « فيظنلا هكولسب « كلي كلذ عم ۔هنكلو . . هللا لزنأ اه نومكحي

 يمال تلل ني نآ هقلخو هنيدو هسفتب هزازتعا يف لثلا هبرضو ؛ اياندلا نع هعفرتو
 . ةيلهاجلا نع مالسإلا زيمتي فيك  ةيلمع ةروص يف -بالطلاو

 عو بسحب ةيلهاجلا طوغض نم نوبرتقي وأ نودعتبي « نيفظوملا » نم  كئلوأ ريغو
 .هب نوموقي يذلا لمعلا

 نأ ةيلهاجلا مكح ركني يذلا يآ < ملسملل » يغبني ال تالاحلا عيمج يف نكلو
 لإ ثيحبب ء ةيلهاجلل رشابلا هن فلا تحت حقي ذدئدنع هناف . . اریزو نوکی
 ةاغطلل و أ ءهركني يذلا يلهاجلا مكحلل ءالولا ني مسقي نأ كلذ طسبأو !كاكفلا
 ميرشتلا عم رشابملا لماعتلا عضوم رف نوكي نآ الو ! هللا لزنأ ام ريغب نومكحي نيذلا
 ! هللا رم ةفلاخم نم وجني نأ ذئدنع عيطتسي ال هنإف « هللا لزنآ ال فلاخىلا

 نم لوقلا انفلسأ امك «ةقيقحلا يف هرربي نأ نكي ال كلذ ريربت يف لاقي ام لكو

 يذلا كلملل لاق نيح مالسلا هيلع فس ويب دهشتسي نأ هل بيطي سانلا ضعب نكلو
 : هللا لزنأ اب مكحي ال

 . «ميلع ظيفح ينإ ضرألا نئازخ ىلع ينلعجا
 ! لطاب سايق مالسلا هيلع فسوي ةلاح ىلع سايقلاو

 ناك ىتح 4 ضرألا نئازخ ىلع ينلعج# كلملل لقي مل مالسلا هيلع فسوي نإف
 يفو « ضرألا يف هل نكم هنأ يأ . ." نيمأ نيكم انيدل مويلا كنإ : هل لاق دق كلملا

 ! عیطیف رمؤب الو ‹ عاطیف رمأی ثیحب « مکحل ا
 ]٥٤[. فسوي ةروس (۲) . ]٥٥[ فسوپ ةروس (1)
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 : ملسم لجرل لوقت « هللا لزنأ اي مكحت ال ةيلهاج ةموكح كانه نوكت نيحو

 الو « ذفنملاو اهيف ططخملا تنأ نوكت ثيحب « تارازولا نم ةرازو انل لوتف ىلاعت
 نأ ملسملا لجرلا ىلع جرح ال ذئدنعف . . كرماوآ كل ذقن لب « كلمع يف لحخدتتن
 نوكيو « اهل ءفك هنأ هتدادعتساو هسفن نم ملعي يتلا ةرازولا راتخيو ٠ ضرعلا لبقي
 !؟ انملاع يف اذه ثدحي لهف . . هللا ةعيرشل اذفنمو « ةوعدلا ناكرأ نم انكر هعقوم يف

 بساڪم بسکت يهو ةوعدلا هبسكت ىتقو بسك لكف « كلذ ثدحبيي ال نيحو

 سح يف هللا لزنأ اب مكحلا ةيضق عييت نم ثداحلا ررضلا يزاوي ال كش نود ةتقؤم
 يالسإ مكح اهريغب موقي ال يتلا ؟ ةملسملا ةدعاقلا * مايق ريخأت يلاتلابو ء ريهام
 ! ضرألا يف هل نكي الو

 مالسإلا ى سالا برت له
 ؟ضالسإلا ماظنلا نساحر كذب

 ثدحن نأ ىغبني . . « بولقلا فيلأت » باب نم . . بيغرتلا باب نم : نولوقي
 وزغلا ببسب -ةضرع بابشلا نأل « يمالسإإلا ماظنلا نساحم نع ةصاخ بابشلا
 هل نيبن نأ دبالف ۔ ةصاحخ ةيكارتشالاو ةيطارقيدلاب - ةرصاحملا بهاذملاب ةنتفلل  يركفلا
 وزغلااهثدحي يتلا ةنتفلا كلت هجاونل « مظنلا كلت نم لضفأ يمالسإللا ماظنلا نأ

 ريذاحم ةدع كانه نكلو . . يمالسإللا ماظنلا نع بتكي بتاك ىلع ضرتعن انسلو

 . .اهيلإ انلاب لعج نأ يغبني

 ! مالسأإلا نع « عافدلا » وه : لوألا روذحملا

 بجي ءیطاخ جهنم وه هنع عافدلل انمالقآ ىربنت نأ يغبني امهتم مالسإلا رابتعا نإ
 ٠ ٠ مهتلا ١ نم هتثربتل هنع رشبلا عافد ىلإ جاتحي ال ينابرلا ماظنلا نأل . . هنع داعتبالا
 ةدحاو ةظحل اننظ نإ انتديقع يف اصقن نوكيو ! سانلا هب همهتي امن هتءارب نالعإ ىلإ الو

 ! مهسفنأ دنع نم رشبلا هلوقي مالكب هتحاس ةئربت ىلإ « جاتحم » هللا نيد نأ

 : مهل مالسإلا قئاقح « نايب » ىلإ امئاد سانلا جاتحي اغإ
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 )٠١  نوركفتي مهلعلو « مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلرنأو ل

 اذه ىلإ ةمئأد ا 4 سانلل مالس لا قئاقح نايب وه نذإ حيحصلا جهنم اف

 مسالا حص أ يتلا « ةصاحخ ةرصاعملا لايجألا يفو « مهلايجأ نم ليج لك يف نايبلا
 فق نأ اسلا قتاقح نایب ءاتآ يف سب الو . . هقئاقحب اهلهج ةدش نم اهنيب ابیرغ

 ءادعألا اهريثي وأ « ةفرعملا مدع ببسب مهسفنأ دنع نم سائلا ناهذآ يف درت ةهبش دنع

 . اهيف ةقيقحلا نايبب ةهبشلا هذه يلجنف « مهنيد نع نيملسملا اهب اونتفيل

 امو - هيف اوعقو دق نييمالسإلا باتكلا ضعب ناك دقف مالسإللا نع « عافدلا » امأ
 موجهلا ءازإ سوفنلاب ةقلاع لازت ام ةيلحخادلا ةيزهلا راثآ تناك تقو يف  ىسفن ءىربأ
 نع «فقثملا » بابشلا ةدتفل مالسإلا ءادعأو « نوقرشتسملا هريثي يذلا فينعلا رمتسلملا
 . كنید

 كلت ضعب ىلع درلل « مالسإلا لوح تاهبش ١ باتك ركبم نمز يف تبتك دقو

 «اعافد» نكي مل ةقيقحلا يف باتكلا نأ نم مغرلا ىلعو . ءادعألا اهريثي يتلا تاهبشلا
 راثأ ام « ةرصاعملا ةيبروألا ةيلهاجلا ىلع اديدش اموجه ناك اإ « فورعملا ىنعلا
 ةقناح تاراشإ ةدع باتكلا ىلإ راشأف « ثيمس لوتناك درفلو ١ وه ارصاعم اقرشتسم
 . .«ثيدحلا خيراتلا يف مالسإلا » هباتك يف

 ىتففاوم مدع نع باتكلل ةعباسلا ةعبطلا ةمدقم يف تناعأ دقف كلذ نم مهارلا ىلع

 نيو منا يشيل يالا حملا جهلا يف يار تيير ٠ اتال جهنم يلع
 يدا فا يف تاقو ۽ اهي راو ةهبشلا عنو ال ٠ ماديا ساخ ماس ولا قت احم

 مرتو ع ًاالول < يبتك ةمثاق نم باتكلا اذه ىغلأ نأ ةرم نم رثكأ تممه يننإ

 ام ىلع هيقبأ نأ ترثآف ‹ یملع نودو تالاحلا نم ریثک يف ينذإ نود ةريثك تاغل ىلإ

 هذه لث ةبسنلاب حيحصلا جهنم ا عابتا بوجوو جهنم ا طخ ىلإ هيبنتلا عم « هيلع وه
 . تاهبشلا

 نم ةبغر مالسإلا يف ةيمالسإلا ريغ ميهاغملا ضعب لاخدإ وه : يناثلا روذحملاو
 موجه ءازإ ةيسفنلا ةيزهلا راثآ نم رثأ كلذك وهو | مالسإلا نع ؛عافدلا يف بتاكلا
 !ءادعالا

 ]٤٤[, لحنلا ةروس (1)
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 ةراضحل ا » اهايإ اهتطعأ يتلا قوقحلا عيمج ةآرملا يطعي مالسإلا نإ لوقن نيحف
 . .« ةثيدحلا

 . نيملسملا ىلع عقي موجه ءازإ عافدلل الإ لتاقي ال مالسإلا نإ لوقن نيحو

 ثناك ولو ۔اهميمأت وأ لاومألا ةرداصم قح ةلودلا يطعي مالسإلا نإ لوقن نيحو

 . .ررض ةيكلملا دوجو ىلع بترت اذإ لالح ردصم نم
 ‹« اهمظنو ةيرشبلا تافاقث ىلع « حاتفنالا » ىبأي ال مالسإلا نإ لوقن نيحو

 . . يكارتشا ماظن وأ يطارقيد ماظن مالسإلا نإ لوقن وأ . . اهنم ةدافتسالاو

 ةقيفحلا يف اننإف ‹ ةين نسحب باتكلا ضعب تاباتك يف دري ام هلاثمأو اذه لوقن نيح

 ةبسنلاب ادراو سيل هسفن “ عافدلا » نوك نع الضف «عافدلا » اذه لث مالسإلا مدخن ال

 مالسإلا ىلع لحخدنو « ةعصانلا مالس ألا ةقيقح ةقيفح ىلع شبغلا ىقلن نحن اغإو هللا نيدل

 . هيف سیل ام يعو رغب وأ يعوب
 داسفلا قح ۔لجرلا تطعأ امك ۔ةأرملا تطعأ ةرصاعملا ةيلهاجلا « ةراضحل اف »

 لجرلل وأ ةأرملل كلذب مالسإلا حمسي لهف ةيصخشلا ةيرحلا » مساب لذبتلاو كتهتلاو

 ف عشت يهر اهتثونآ داسفإو ةآرلا ليجرت ىلع تلمع دق ةراضحلا هذهو !؟ ءاوس

 كلت تلمعامك ؟ كلذ نع مالسإلا ىضري لهف . لجرلا عم ةاواسملا مساب اهنايك

 اهنأ ىلع اهيلإ رظنت اهتلعجو « لجرلا ةماوق نم ةأرملا ردص جارحإ ىلع ةراضحلا
 كلت هتخسم يذلا خسملا اذه مالسإلا لبقي لهف . . اهتماركو اهنايك ىلع ناودع

 لعجو « نيجوزلا اهب هللا قلح يتلا ةمكحلا نع اهب تجرحخو « ةأرملا نايكل ةيلهاجلا

 .ةقرفواقزمتو اماصحخو اقلف تبلقناف ‹ ةمحرو ةدومو انكس امهنيب ةقالعلا

 ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزآ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نموؤ#

 , )#4 ةمحرو

 نولوقيف ةأرملا عوضوم يف مالسإلا ةمجاهم ىلإ نيقرشتسملا نم ءاشبنلا دمعي اغغإ

 ۔ سان موقيل ‹ ةيناسنإلا اهقوقح اهيطعي الو ةأرملا رقتحي مالسإإلا نإ : لوقلا يف نوحليو

 عيمج ةأرملا مالسإلا ىطعأ دقل ! الك : اولوقيف « مالسإإلا نع ٠ اوعفاديف ١ ةين نسحب

 لا يف اوسقو دق كلذب نونوكيف ٠ ةقيدحلا ةامضحلا اهايإ اهتطعأ ىتلا قولا

 ١ ]مورلا ةروس (1)
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 يف داسفو ةرطفلا يف داسف نم ةأرملا هيلإ تراص ام لك اولخدأو « مهل بوصنلا
 يف اناعمإ ۔نيقرشتسملا ةباصع نم نورخآ موقيف . . ! ةيمالسإللا ةلظملا تحت قالخألا

 يراضح ماظن وه لب « اهرقتحي الو ةأرملا براحي ال مالسإلا نإ : نولوقيف .ديكلا
 ! هومهفي مل نيذلا ىعدا امك ًادلص ادماج سیلو « مدقتلاب حمسيو روطتلاب حمسي

 نم « نيفصنملا » ىلإ اورظنا : لوقنو « نوبتكي اب داهشتسالا ىلإ نحن عراسضف
 . ١ !! يمدقت يراضح ماظن مالسإلا نأب اوفرتعا دقل ! نيقرشتسللا

 . .« يعافدلا » لاتقلا ةيضق كلذكو

 موقيل ! فيسلاب رشتنا دق مالس إلا نإ نولوقيو مالسإلا نومجاهي نوقرشتسملا لظي
 كلذب نونوكيو . . اعافدالإ لتاقي ال مالسإلا نإ . . ادبأ : اولوقيف  ةين نسحب - سان
 <« نيملسملا سح نع ةوعدلا رشنل « داهجلا » داعبإ وهو « بوصنملا خفلا يف اوعقو دق

 ! مالسإلا نم مالسإللا ءادعأ هفاخي ام فوخأ وهو

 ةديقعلا ضرفيل ال نكلو  ىلاعتو هناحبس هللا نم رمأب -فيسلا مدختسي مالسإلا نإ
 اذإف ‹ سانلا نع قحلااهدوجوب -بجحت ىتلا ةيلهاحلا ةمظنألا ليزيل لب « سانلا ىلع
 امك « ةيمالسإلا ةديقعلا مهيلع ضرفت ال ارارحأ سانلا يقب ةيلهاجل ا ةمظنألا تليزأ
 مل ‹« دنهلا يف سوجملاو « نانبلو ايروس يف ىراصنلاو « رصم يف طابقألا يقب
 . . مالسإلا ةديقع قانتعا ىلع دحأ مههركي

 ةيعويشلا نشت يتلا  ةيدرفلا ةيكلملل هتحابإ ةهج نم مالسأإلا مجاهت ةيعويشلا لظتو
 نإ ! الك ۔مالسإلا نع اعافد ۔اولوقيف ةين نسحب سان موقيل ۔اهموجه لك اهيلع
 اوعقيف « « يعامتجالا لدعلا » ةماقإل ميمأتلاو ةرداصملا قح ةلودلا دي يف عضي مالسإلا

 نم يسيئر فده وهو « مالسإلا يف « ةيكارتشالا » اولحخديو ! بوصنملا خفلا يف
 هيجوت يه ايسور هيج وتب نآلا ةمئاقلا ةطخلاف . . يمالسإللا ملاعلا يف ةيعويشلا فادهأ

 نع هتحزحز عم « مالسإلا « ىنبت ١ ىلإ ةيمالسإ ءامسأ نولمحي نمم ةيعويشلا ةاعد
 ! نيملسملا دالب يف يعويشلا وزغلل اليهست « ةيكارتشالا بوث هسابلإو هتقيقح

 اذإ عمتجملا ةنزاولو « يعامتجالا لدعلا ةماقإل ةصاحخل ا هتا ودآ مالسإلا مدختسپ اغإ

 ام ةرداصم تاودألا هذه نم سيلو « ةعيرشلا دصاقم ةفلاخم ببسب هنزاوت لتحا

 .« مالسإلاو نوقرشتسملا » باتك تعش نإ رظنا (۱)
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 هذه طسب لاجم لاحلا ةعيبطب انه سيلو “) . . هميمأت الو لالح قيرط نع بستكا

 ٠ مالسإلا نع ٩ عفادي » هنأ بسحي

 ! مظنلاو تافاقثلا ىلع مالسلا « حاتفنا » ةيضق كلذكو

 طاتخي ال ادرفتم اينابر اماظن هنوك نم ةعبانلا هتلاصأ ةلازإو مالسإلا عييمتل ةوعد اهنإ
 : اهب جزتيب الو مظنلا نم هريغب

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمآ مكاناعج كلذكو#

 . ('(ادیهش

 , "4 نودباع هل نحنو « ةغبص هللا نم نسحأ نمو « هللا ةغبص#
 .() « نونقوي موقل امكح هللا نم نسحأ نمو ؟ نوغبي ةيلهاحجلا مكحفأ #

 مامأ ةيلخاد ةيزه نع يعو ريغ وأ يعوب -نوردصي ةوعدلا هذه ىف نوعقي نيذلاو

 نآ نكي هنأب لوقلاب « سائلا سوفن ىف مالسإلا ٠ نيسحت » ىف ةبغرو « ةيبرغلا مظنلا
 ةليخد ىف مهنأك ! هفادهأ عم ضراعتم ريغو احلاص هاري ام مظنلا هذه نم سبتقي

 نإ اولاق نإ-نوشخي مهنأك وأ . هتاذب يمالسإلا ماظنلا ةيحالص ىف نوّكشي ۔ مهسفنأ
 مهداعتبا ىف مالسإلا نم نوتلفتملا نعم نأ هب جزتي الو هريغ نم سبتقي ال مالسإلا
 ! ةرعدلا توصل اوعمتسي الو ي الت

 ام لاخدإب الو « هتقيقح عييمتب ال نكلو ٠ بولطم مالسإلا ىف « بيغرتلا» و

 ةيلهاجلا مظنلا هذهل ةنهادملاو ةروادملاب نوكي ال « بولقلا فيلآثت»و ! هيف هنم سيل

 : ينابرلا ىدهلا نع ةديعبلا

 . )٥  نونهدیف نهدت ول اودو#

 الماك «الماكتم الماش اماظن « هللا هلزنآ امك هتعاصن یف مالسإلا ضرعب نوکت اغنإ
 :هللا جهنم نع ةدراشلا ةيلهاجلا ةمظنألا نم عقرب عيقرتلا ىلإ جاتحم ريغ هتاذ ىف

 ام رادقجب ءاينغألا لاومآ ىف ( ضرفي يأ ) فظوي نآ رمألا يلول نإ : فسوي ىبأل جارغلا باتك ىف ءاج (1)

 ١۳۸1[. ةرقبلا ةروس (۳) .[١٤١)]ةرقبلا ةروس (۲)

 ]٩[. ملقلا ةروس )٥( .[١٠]ةدئاملا ةروس )٤(



 . ) انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تمقتأو ‹ مكنيد مكل تلمكأ مويلا ل

 نيزاوملاب .ركفلا اذه هيف بيصي اميف يرشبلا ركفلا رامث نم نوملسملا ديفتسب امنإ
 ‹ةيرشبلا ةمظنألا نيبو مالسإلا نيب جازتما الو طالتحا كانه نوكي نأ نود ۔ةينابرلا
 كانه نأ -رمألا رهاظ ىف ادب نإو « اهب جزتمت الو رشبلا ةعنصب طلتخت ال هللا ةعنص نأل
 مالسإللا نيب اميف كلذ ودبي امك « ةيرشبلا ةمظنألا نيبو مالسإلا نيب اكارتشا وأ ابراقت
 ! ىرخأ ةهج نم ةيكارتشالاو مالسإلاو « ةهج نم ةيطارقيدلاو

 نس یتح ۔ ۔ىلوألا نكلو . مراسولا نيبو مظنلا هله نيب هباشملا ضعب اقح كانه

 هباشتت وأ مالسإللا نم برتقت ڏڌ ةيرشبلا مظنلا ضعب نإ ! لاقي نأ .ةنحبلا ةيخيراتلا ةهجولا

 يهو « لصألا يه مظنلا هذه نأك ! سكعلا لاقي نأ ال < طاقنلا ضعب ىف هعم

 ! ! اهنم ذحخآ وأ اهيلع لومحم مالسإللاو «ةقباسلا

 نيبو ةيرشبلا ةمظنألا هذه نيب يرهاظلا هباشتلا اذه نإ : لوقن نأ بجاولا نم هنإ مث
 مظنلا هذه اهيلع موقت يتلا ةدعاقلا ىف لئاهلا قرافلا انيسني نأ زوجي ال «مالسإلا

 عرشملاو ءهللا وه دوبعملا ةيمالسأإلا ةدعاقلا يفف . مالسأإلا اهيلع موقي يتلا ةدعاقلاو

 وه عرشملاو هنود نم وأ هللا عم ىرخأ ةهلآ وه دوبعملا ىرحألا ةدعاقلا يفو هللا وه

 لماشلا ملعلا نع روصقو « تاوهشلاو ىوهلل عوضحخ نم رشبلا ىف ام لكب « رشبلا
 هلإلا وه دوبعملا نوكي نيح ةلماك ناسنإلا ةيناسنإ ققحتت مث نمو . ةطاحإلا نعو

 اهمسا هللا نود نم ىرخأ ةهلآ دوبعملا نوكي نيح ةيناسنإللا هذه نم صقتنيو « يقيقحلا

 قيرطب ۔ سانلا ضعب نوکی نیحو | رالودلا . وأ ميعزلا وأ بهذملا وأ موقلا وأ نطولا

 ميعلا » هللا وه عرشملا نوكي نيح لماكلا لدحلا ققحتيو | ضعبل اديبع ۔ عيرشحلا

 ملظلا نم بناج لظيو « رشبلا وه عرشملا نوكي نيح ايئزج الإ ققحتي الو  ريبخل ا
 | ماودلا ىلع ددجتم ملظب هنولدعيف هلیدعت رشبلا لواحي «ماودلا ىلع امئاق

 لولحلا » تاليصفت ىف لوحخدلا وه لبق نم هيلإ انرشأ دقو -ثلاشلا روذحلملاو
 طقف ارداق سيل يمالسإإلا ماظنلا نأ تابثإ لجأ نم مويلا ةمئاقلا لكاشملل « ةيلمعلا
 ! لضفألا لحلا مدقي هنإ لب « ةرصاعملا لكاشملا لح ىلع

 ةيلمع تسيل « ةيلمعلا لولحلا » هذه نأ لبق نم انيب امك ۔نأشلا اذه ىف روذحللاو

 . [۳] ةدئاملا ةروس )١(

 .« ةرصاعم ةيركف بهاذم ١ باتك ىف ١ ةيطارقيدلا » لصف تئش نإ عجار (۲)
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 ال هنأل نكلو « ذيفتلل ةلباق ريغ اهتاذ ىف اهنأل ال ! ذيفنتلل ةلباق ريغ اهنأل ةقيقحلا ىف

 ۔ برغلاف ! هلك دوجوملا نم لضفأ اهتقيقح ىف تناك ولو « اهذفني نم عقاولا ىف دجوي
 نلو « انيلإ تفتلي نل ۔ةيلمعلا لولحلا هذهب هبطاخبن ادنأ انسفنأ ةليخد ىف ضرتفن يذلا

 ريثكب ىلعأ مالسإلا نع هلصفي يذلا يييلصلا زجاحلاو ! ملسم ريغ هنأل انم عمتسي
 اغ لضفأ هلكاشمل ةيلمع الولح كلغ اتنأب هل انفاته عمسي هلعجي نأ نم ريثكب فثكأو
 انلولح لجأ نم ال « حورلا ةعوجب هساسح-إل مهنم ملسي نم ملسي امنإ ! لولح نم هيدل
 ! ةيلمعلا

 نلف ۔مالسإلا نم رفان وهو ةيمالسإ ءامسأ لمحي يذلا لق وأ ملسملا بابشلا امأو
 ءةرصاعملا لكاشملل ةيلمعالولح كلي مالسإلا نأب يلقعلا عانتقالا مالسإلل هدري

 امك كال لوقيسف ةقيقح علتقا نإ ىتحو !ةيعويشلاو ةيطارقيدلا نم لضفأ الولحو
 ذثمويو ‹ يمالسإلا مكماظنو ةيمالسإلا مكتموكح اوققح اومله لبق نم انرشأ

 امنإ ذيفنتلل هكرحت يتلا ۔ةديقعلا بناج نم عدي مل هنأل كلذ ! مكل نيديؤم اننودجتس
 ىنعم نوكي نيح ةصاحخو « هناكم نم كرحتيال يذلا ء ىلقعلا ريكفتلا بناج نم ىعد

 ! ليتقتلاو حيبذتلاو ديرشتلاو بيذعتلل ضرعتلا وه ةكر حلا
 امأ . ناطاسو ةوطسو ةوق تاذ يهو « لعفلاب ةمئاق لود اهل ةلطابلا مظنلا نإ

 تاذ ةلود نآلا هل تسيلف  لضفألا هنأ بابشلا كعلوآ عنتقا نإ ىتح ۔ يمالسإإلا ماظنلا

 ةعاضباهمامأ دجيس « مظنلا ىلع « جرفتي » يذلا نإف كلذل . ناطلسو ةوطسو ةوق

 هنكلو «يعويشلا ناكدلا » ىف ةرضاح ةعاضبو « ىطارقي دلا ناكدلا » ىف «ةرضاح

 لضفآ اهنإ اهضراع هل لاق نإو « دعب دجوت مل ةعاضب ىلع ءادن دجيس مالسإلال ةبسنلاب
 ءيت نيح : ةطاسبب كل لوقيسف (انمؤم » نكي ملامف !كلتو ةعاضبلا هذه نم
 لوقن كلذل !ةرضاحلا ةعاضبلا نم يرتشأسف نآلا امآ !اهنم يرتشأ فوسف كتعاضب

 نإو . هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال باب وه . .ةديقعلا باب وه ةوعدلا باب نإ امئاد

 !ديعب نم «جرفتي » لظيسف ةديقعلا باب نم لخدي ال نم

 ىف ءاوس . . نيدلا اذه ىف ةتباشلا ميقلا وهف اقح سانلل هنيبن نأ يغبني يذلا امآ

 . . عمتجلا ءانب ىف وأ « ةيبرتلا ىف وأ «داصتقالا ىف وأ «ةسايسلا ىف وأ « ةديقعلا

 ةخللاب نيملسملا لايجآ نم ليج لكل هيدقت بجاولا «نايبلا » نم اهنوك نع الضفف

 ةبسنلاب بجوأ ىهف ءاهنوضوخي يتلا لكاشملا وأ براجتلا لالخ نمو « اهنومهفي يتلا

۹Y 



 ريحتو هركف تتشت . . خيراتلا ىف ليث اهل نوكي ال دق ةماود ىف شيعي يذلا ليجلا اذهل

 نم ةقيقح فرع املك « ناهيإللا ىف اخوسر نمؤملا ديزي رومألا هذهب ملعلاو . . هنادجو

 !ليبسلا ءاوس ىلإ مهيدهتو « هيتلا
 ةسايسلا ىف « ةتباثلا لوصألا » نع سانلا ثدحن نأ نيب قرفلا ام : لوقي نأ لئاقلو

 ىلوأ ليصافتلا نع ثيدحلا سيلآ ؟ليصافتلا نع مهثدحن نأ نيبو «خلإ . . داصتقالاو
 ؟٠ ةيمالسإلا ةيملعلا لولحلا » ىودجب نوعنتقي نيح نيدراشلا دري نأ

 | كلذ ريغ هتقيفح ىف رمألاو

 ءيسلا ىنعملاب «ىعقاو» صخش بلاغلا ىف وه « ةيلمعلا لولحلا » نع ثحابلاف
 ىلإ فرصنيسف - لعفلاب قبطملا عقاولا وأ ٠ ةرضاحلا ةعاضبلا » دجي مل نإف ! ةيعقاولل
 ‹ليصأ ناسنإ وهف « ميقلا » نع ثحابلاو «لوصألا » نع ثحابلا ام . رخآ لحم
 . . هقیقحتل دهاجي مث « هب نمڙي مث « هيلإ فطعني دقف هدجی نیحو ««قحلا» نع ثحبي

 نودصقي ال اياضق نم نوريثي اميف مهتعباتمل انؤادعأ انج ردتسي نأ عبارلا روذحملاو
 مهفده نم نيملسملا سيئيت اهب نودصقي اغإو ‹«قحلا» ىلع فرعتلا ةقيقحلا ىف اهب

 . .« ةيسايسلا ةيرظنلا » الثم لح

 نيملسملا دنع سيل : نولوقي وأ . ةيسايس ةيرظن مالسإال سيل : كل نولوقي
 !؟ ةلود نوميقي فيكف « ةيسايس ةيرظنل حضاو روصت يأ ةوعدلاب نيمئاقلا

 نودهتجيو . ةيسايس ةيرظن مالسإلل نأ اوتبثيل ةيضقلا هذه نيصلخملا ضعب ىنبتيو

 ةوبثلا دهع ىف اهل حيحصلا قيبطتلا يفو ةنسلاو باتكلا ىف ةتباثلا اهلوصأ نم اهنايب ىف
 نيذلا تكسپ له ! نکلو . . هللا ءاش نإ ريخ كلذ ىف نوكيو . . ةدشارلا ةفالخلاو

 « ةيملع » ةباجإ هيلع بيجأ دق «يدحتلا ١ اذه نأ اوأر اذإ ةرم لوأ ةيضقلا اوراثأ
 | ؟ ةلصؤم « ةيعوضوم)

 ! قحلا ىلإ لوصولا ءدبلا ذنم مهفده ناك امف ! الك

 ىف ةملسملا ريغ تايلقألاب نولعفت اذامو : ( لعفلاب اولاق دقو ) نولوقيس
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 نم رفانلا يلودلا عمتجملاب نولعفت اذامو ؟اكيرمأو ايسورب نولعفت اذامو  !؟مکدالب
 . .اذامو . . اذامو . . اذامو 1؟ ةينيد ةديقع ىلع ةمئاقلا ةلودلا ةركف

 وأ ةلودلا هذهل ةيعبتلا كلل نوديري مهنأ ةياهنلا ىف دجتسف !؟ نذإ اذام : مهتلأس اذإف

 اذه ىلإو ۔اكيرمأ ديبع وأ ايسور ديبع نم اوناك نإ ةيسايسلا «مهتيوه  بسح ۔ كلت
 ! «يعوضوملا ثحبلا » و «يملعلا شاقنلا » ءارو نم كنوعفدي فدهلا

 يتلا اياضقلا انعبتتو «مالسإإلا قئاقحل «نايبلا » وهو « يلصألا انطح انيسن اذإف

 ‹ لئاط ريخب اندهج تتشتي نأ وه روذحملاف ءاهتراثإ نع نوفكي الو رارمتساب اهنوريثب
 . . سانلا ىلإ ةباتكلاو ثحبلاو ريكفتلا انأدب هلجأ نم يذلا يلصألا فدهلا دقفنو
 ودعلل انوراشتسا املك انم نوکحضیو «هیلع نورصیو «انؤادعأ هدصقي يذلا وه اذهو

 !قیرطلا تاهاتم یف

 عمتجملا دوجوو ءاكيرمأو ايسور دوجوو «ةملسم ريغ تايلقأ دوجو نإ
 ينابرلا فيلكتلا يخلي نأ نكي ال كلذ لك . . تالكشملا نم كلذ ريغ دوج وو « يلودلا

 نع طقس دق فيلكتلا اذه نآ نودقتعي نيذلاو . ضرألا ىف هللا مكح ةماقإب

 ةمكحلا ةفصو ملعلا ةفص هللا نع نوقني موق مه « تالكشملا هذه ببسب «نيملسملا»

 نع ىلاعتو هناحبس هللا نأ نوضرتفي مهنأك .ةوقلاو ةردقلا ةفص هنع نوفنيامك ..

 !يمالسإلا مكحلا ةماقإ عنت ضرألا ىف دجمتس افورظ نأب املاع نكي مل اريك اولع كلذ

 عم ىفانتي اغ قيقحتلل لباق ريغ اضرف نيملسملا ىلع ضرفي هنأ هناحبس هيف نوضرتفيو

 نأل هرصنب مهدييأتو نيئمؤملا ةناعإ نع زجاع هنآ هلاححبس هيف نوضرتفي امك !ةمكحلا

 !! هناحبس هتوق نم ربکآ اکیرمأو ایسور

 . . كلذ ءارو اب هناحبس لفكتو . . هليبس ىف دهاجنو هب نمؤن نأ هللا انفلك دقل

 داهج ىف اريخأ ثدح امك ‹تازجحملا هبشي ام ثدحي داهجلا ىف نونمؤملا قدصي نيحو

 !بورحلا خيرات ىف ةيشحو ةيجمه ربكأ دض ناشيشلا
 ةيمالسإ تايلقأ كانه نإ !ةملسملا ريغ تايلقألا ةيضق يمالسإلا مكحلا دض رافت يتلا اياضقلا بجعأ نم )١(

 قح نم نوكي فيكف !مهنيد ةسرام نم ناكسلا ةيرثكأ عت نآ اهل حمسي الو  ركفت مل ضرألا ىف ةريشك
 نم ًارجتي ال ءزج وه هللا لزنأ اي مكحلاو ءاهنيد ةسرام نم ةملسملا ةيرثكألا اوعنمب نأ ةملسملا ريغ تايلقألا

 !؟كلذ لاقي يقطنم وأ يخيرات وأ يسايس فرع يأب !؟نيدلا اذه
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 - قحلا نع ثحبلا اوختبا ام مهف- مهعنقي نل نيلداجملا عم رمتسم لدج ىف لوخدلاو
 اودبعتسا دق كلذ دعب مهو « مالسإللا نوهركي ارخآو الوأ مهف « مهداقحأ ىفطي نلو

 . . كلت وأ ةلتكلا هذهل

 . () # نورتفی امو مهرذفؤل

 بولطملا ةيبرتلا دهج انيسنتف «يملعلا ثحببلا » ةيضق انجردتست نأ ريخألا روذحملاو
 نولوغشم نحن املاط « نظن مث-لبق نم اذه ىلإ انرشأ دقو ۔ةيمالسإلا ةدعاقلا ةماقإل
 . .انم بولطملا بجاولا لك يدؤن اننأ « ريكفتلاب

 ثحبلل مهتعيبطب نيئيهملا «(نيثحابلا » نم قيرف رمألا كلذل غرفتي نأ سأب ال هنإ
 . .ةيبرتلا ةيلمعب مايقلا وأ « سانلاب لاصتالا وأ « ةكرحلل نوأيهم مه امن رثكأ يلقعلا
 بجاولا لمعلا يدؤت كلذب اهنأ نظتو « اهلمكأب ةعامج كلذ ىلإ فرصنت نأ امأ
 ةدعاقلا قيضيو «ةياهنلا ىف ةكرحلا لتقي هنأل .. روذحملا وه اذهف . .نآلا مالسإلل

 !ثوحبلا نم فيضي ام رادقمب

 فرطتلا

 !نأشلا اذه ىف لاقت نأ يغبني ةملك نم رثكأ كانه نكلو

 تاعامجلا ضعب وأ «بابشلا ضعب نم فرطت لعفلاب عقي دق هنأ ىلوألا ةملكلا
 نولوهملا لوهي امن ادج ريثكب لقأ همجح نكلو . . ةيمالسإلا ةحاسلا ىف لمعلاب ةمئاقلا
 ! داري رمأل فرطتلاب اهلك ةحاسلا نومري نيذلا

 نوُمصي «ةراثإلا وأ ضيرحتلا وأ ريفنتلل « فرطتلا ريوصت ىف نولو هي نيذلا نإ
 ميكحتتب بلاط بلاطم لك وأ « تبجحت ةاتف لك وأ « هتيحل قلطآ باش لك فرطتلاب

 . هللا ةعيرش

 ]١١١[. ماعنألا ةروس (1)
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 نيب وا ‹« تبجحت ةاتف فلأ لك نیب وأ ¢ هتي قلطآ باش فلآ لک نیب نم نوکپ دقو

 مصو نكلو . . ةفرطتم ةدحاو وأ فرطتم دحاو هللا ةعيرش ميكحتب بلاطم فلآ لك

 اهلك ةيمالسإإلا تاكرحلا نيب روفنلا نم لئاح داجيإلل دوصقم رمأ فرطتلاب مهلك فلألا
 ةيمالسإلا ةكرحلا قوعيو « قفدتملا يمالسإللا دملا فقوي كلذ لعل «« ريهامجلا » نيبو
 ةاغطلا زجع اذإ « فرطتلا ةمهتب اهلك ةيمالسإللا تاك رحلا برضل كلذكو ! ريسملا نع

 .هللا ةعيرش ميكحت ىلإ نيعادلا نيملسملا برض سانلا رظن ىف رربت ىرخأ ةمهت ريبدت نع

 لغتست فيكو « هتاملك يهتلت نيأ ىلإ فرطتلا دض بتكي يمالسإ بتاك لك رظنيلف
 !اهيف «نيلهاستملا » دشأ ىتح « اهلك ةيمالسإلا ةك رحل ا ةبراحمل

 : میکحل ا هباتک یف هللا لوقی

 . ١  ملع ريغب اودع هللا اوہسيف هللا نود نم نوعدي نیذلا اوبست الو

 اهيف ةرذ ال للطاب اهلك اهنآ عم < هللا نود نم دبعت يتلا ةهلآلا بس نع هناحبس ىهنف

 فيكف .مالسإلا تاسدقم ىلع هللا ءادعأ ءادعتسا ىلإ يدؤي اهبس ناك اذإ « قحلا نم

 ۔ فرطتلا ةمهت انسفنأ نع ىفندنل وأ « فرطتلا هركن اننأ درجمل- لطابلا لهأ انمالقأب نيعن
 تلكأ : ةيدقلا ةمكحلا لوقت امك « ةياهنلا ىف انلك اندض هنومدختسي اح الس مهيطعنف

 .'”! ضيبألا روثلا لكأ موي

 يخبثي هنأو !فرطت هنأ ةجحيب افرطت هنومسي ام نوبراحي نيذلا نأ ةيناثلا ةملكلاو

 نودصقي الو ! ببسلا اذهل ةقيقحلا ىف هنوبراحي الل ِإ لادتعالاو دصقلا ىلإ عوجرلا

 ىلع بابشلا عجشي هنأل هنوبراحي اغنإ ! قحلا هللا نازيم يقيقحلا لادتعالا ىلإ هدر

 ةعيرش ميكحت الإ لح يآ لوبق مدعو «هللا ةعيرش ميكحتب ماكحلا ةبلاطم ىف رارصإللا

 هتاذ مالسإلا وه ةقيقحلا ىف براحملاف ! هنولبقي الو هنوديري ال يذلا وه اذهو ! هللا

 ةايح ىف عقاو ىلإ مالسأإلا ليوحتب ةبلاطملا وه ةقيقحلا ىف عونمملاو ! فرطتلا وه سيلو

 !مالسإ الب امالسإ ! اذكه هؤاقبإ وه بولطملا نأل « سانلا

 )١( ماعئألا ةروس ]٠١۸[.
 ) )۲رياغم هنول نأل هبحت الو هلم رفنت تئاكو « ضيبأ روث اهنيب ناك رمحلا ناريفلا نم ةعامج نإ ةصقلا لوقت
 ضيبألا رولا هلاومدقف « هلكأيل اهتم ادحاو هل مدقت نأ ناريثلا ةعامج نم بلطف دسألا ءاجف . اهنولل

 رمحلا ناريثلا دحأ ىلع مجيهو ءهلكأيل اديدج اروث بلطي ةرعف دعب داع دسألا نكلو . هم اوصلختيل

 ضيبألا روفلا لكأ موي تلكأ : دسألا ىكف نيب وهو روثلا لاقف «همهتليل ! !
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 ةقيقحلا لظتسف « فرطتلا ةبراحم راتس ءارو مالسإلا نوبراحي نيذلا ىفخت امهمو
 داري نيذلا نأو «مالسإلا وه ةقيقح بّراحي يذلا نأ : راتس لك ءارو نم ةحضاو
 :نوملسملا مه ضرألا نم مهيفن وأ مهتدابإ

 .) (نورهطتي سانآ مهنإ «مکتیرق نم مهوجرخأ : اولاق نآ الإ هموق باوج ناک امو
 وه « هيذغي لازام يذلاو « ةقيقحلا ىف فرطتلا دجوأ يذلا نأ ةريحألا ةملكلاو

 نوبلاطي نيح مهليتقتو نيملسملا حيبذتب موقت مث « هللا لزنأ اب مكحت ال يتلا تاموكحلا

 . هللا ةعيرش ميكحتب

 نمف « اهيلع هللا بجوأ امك هللا لزنأ اب تمكح تاموكحلا هذه نأ ولف . . الإو
 ؟فرطتلا ًاشني ناك نيأ

 لماعت هللا لزنأ ام مكحت ال يهو ۔ريدقت لقأ ىلع تاموكحلا هذه تناك ولو

 لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال لاق نم لك ىلع بجاو وهو هللا ةعيرش ميكحتب نيبلاطملا
 الو ‹ مهسفنأ نع عافدلا ةصرف مهل حيتتف « نييداعلا « نيمرجملا » لماعت امك هللا
 ‹اولعفي ملامو اولعف اب « فارتعالا » ىلع مههاركإ ىف ةيمارجإللا لئاسولا مدختست
 كلذ تلعف ول . . اهتيعرش مدعو اهروج مغر ةيداعلا نيناوقلا ىضتقمب مهيلع تمكحو
 !؟ فرطتلا أشني ناك نيأ نمف ۔ريدقت لق ىلع

 رشن ىف ربكألا ببستملاو «لوألا ببستملا نأ حوضوب انناهذأ ىف رقتسي نأ بجي
 نيبلاطملا بيذعتب موقتو « هللا لزنأ اب مكحت ال يتلا تاموكحلا وه هتيذختو فرطتلا
 بکترت تاموکحل ا هذه نآو . خیراتلا یف هل لیثم ال ایشحو ابیذعت هللا ةعيرش ميكحتب
 نود هتعيرش ميكحتب يضاقلا هللا رمأ نع ضارعإلا : دحاو تقو یف مئارج ثالث
 .باغلا ةعيرش ىتح اهرقت ال يتلا يعامجلا بيذعتلاو لتقلا مئارجب مايقلاو . اهاوس

 . نييلوألا نيتيرجلل لعف درك بابشلا نيب فرطتلا حور ةيذغتو

 الإ فرطتلا ىلع ءاضقلا نكه ال هنأ كلذك حوضوب انناهذأ ىف رقتسي نأ بجي امک
 اب اومكحي نأ مهل هللا رمأل ماكحلا ةباجتساب يأ . هيلإ ةعفادلا ةيقيقحلا هبابسأ ةلازإب
 نيذلا اهب نولماعي يتلا ةيشحولا ةلماعملا نع فكلا ليلقلا لق ىف وأ < هللا لزنآ

 دوقو يه ضرألا ىف نيملسملل ماقت ةحبذم لك نأو . . هللا ةعيرش ميكحتب نوبلاطي
 . هللا ءاش ام ىلإ دته « فرطتلل ديدج

 .[۸۲] فارعألا ةروس )١(
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 قيرط يأ « هجالع ىف ةقيقح نوبغريو « فرطتلا نم ةقيقح نوكشي نيذلا رظنيلف
 !نوکلسپ
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 ردجيو ؛يمالسإلا لمعلا ةحاس ىف رودت يتلا اياضقلا ضعب ىضم اميف انضرعتسا
 قتاع ىلع ةاقلملا ةمهملا صخلن نأ ةيمالسإلا ةوحصلاب قلعتملا لصفلا اذه ماتخ ىف انب
 . اهخيرات نم ةلحرملا هذه ىف ةوعدلا

 يوبنلا جهنملاب كلذ ىف ةيدتقم « يوبرت بجاوو يغيلبت بجاوب ةفلكم ةوعدلا نإ
 .ةكمب ىلوألا ةوعدلا ةرتف ىف

 مهميلعت وهف -ريهامحجلا عم ةوعدلا ءاقلب صرفلا حتست نيح ۔ يغيلبتلا بجاولا امأف
 ديكأتلاو . هللا ةعيرش ميكحتب قيثولا اهطابتراو ء هللا الإ هلإ ال ةقيقح نم هولهج ام
 ةبلغو فلختلاو فعضلاو ناوهلاو لذلا نم مهرضاح ىف نيملسملا باصأ ام نأب مهل
 ةملك اهلعجو « يقيقحلا اهنومضم نم هللا الإ هلإ ال غيرفت هببس ناك امنإ مهيلع ءادعألا

 مالسإلا اغإ . . هللا هلزنأ يذلا مالسإلا وه سيل اذه نأو . . بسحف ناسللاب قطنت

 ٠ هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال قطن وه ةرحآلاو ايندلا ىف هنع هللا ىضري يذلا

 ىف نكمتلا ىلإ اودوعي نل نيملسملا نأو . . ضئارقلا ةيدأتو « اهاضتقمب لمعلاو

 وأ قرشلا نم ةدروتسملا جهانملا نم جهنم يأ الو بهاذملا نم بهذم يأب ضرألا

 سصصتخي اميف ءاوس ‹«كيرش الب هدحو هتدابع يآ «هللا ىلإ قحلا عوجرلاب امنإ «برغلا
 رمأ لك ىف هللا ةعيرش ميكحتب صتخي ام وأ « ةيدبعتلا رئاعشلاب صتخي ام وأ «ةديقعلاب
 مل نامزلا نم لماك نرق لالحخ برغلاو قرشلا نم بهاذملا داريتسا نأو .رومألا نم

 .رارقتسالاو نكمتلا نع ادعبو ءاعايضو ةلذو اناوهو افعض الإ مهدزي

 قيرط وه هنأل «ةقيقحلا ىف ةوعدلا هب موقت ام رطخأ وهف يوبرتلا بجاولا امأو
 يفو ةدشلا ىف . لاوحألا تناك امهم فقوتي ال رمتسم بئاد لمع وهو . . صالخلا

 . ءاوس قيضلا يفو ةعسلا ىف .ءاوس ءاحرلا

 ىلإ ال ةذف جذامن حارحخإ ىلإ فدهت  ةيمالسإلا ةدعاقلا ةماقإلل  ةبولطملا ةيبرتلاو

 لقث لمحتل «ءانبلا ىف ةيسارلا ةدمعألاك نوكت جذاغم . نييداع نيملسم جارخإ درجم

 . .دعباميف ءانبلا



 ةديقع . تافارحنا الو عدب الو اهيف شبغ ال ةيفاص ةديقع ىلإ الوأ جاتحي اذهو
 تافاضإ نم لايجألا لالخ اهب قلعام لك نم ةيلاخ « لوألا فلسلا ةديقعك
 ةو اهدرت تداكو ةيفاصلا ةصلاخلا ديح وتلا ةديقع نع اهب تجرح تافارحناو

 . .ةيلهاج

 فيلاكتلا لك يه اهتايضتقمو .ةديقعلا هذه تايضتقمل عاو كاردإ ىلإ اينا جاتحيو

 فيلاكحتلا هذه ةمظع نمو هه هلوسر ةنسو هللا باتك ىف تءاج يتلا تاهيجوتلا لكو

 اذه ةمظع تناك ةايحلا بناوج لكو سفنلا بناوج لكل اهلومش نمو « تاهيجوتلاو
 يذلا مخضلا عقاولا كلذ هب تأشنأو نيدلا اذه تلمح يتلا ةمألا ةمظعو « نيدلا
 . خيراتلا هدهش

 ملاع ىف ةمئاق ةيكولس ةقيقح ىلإ ةديقعلا هذه لوحت ةيبرت ىلإ-اشلاث جاتحيو
 .عقاولا

 ينبني ايبلق انيقي حبصت ىتح اهقيمعتو ةيهولألا يناعم خيسرت ىلإ جاتحت ةيبرتلا هذهو
 . .ةعسلاو ءاخرلا هلزلزي الو ءةدشلاو ءالتبالا هلزلزي ال انيقي . . يعقاو كولس هيلع

 قشبنت « ةيكولس ةقيقح حبصت ىتح « هللا الإ هلإ ال تايقالحأ خيسرت ىلإ جاتحتو
 ثيحب لومشلاو ةعسلا نم هللا الإ هلإ ال تايقالخأو . سفنلا لحخاد نم ايتاذ اقاشبنا
 نم لفاكتلاو .هللا الإ هلإ ال تايقالخأ نم ةوخألاف . ناسنإلا هب موقي كولس لك لمشت
 ىف ةعاجشلاو . هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ نم ربصلاو دلجلاو .هللا الإ هلإ ال تايقالحأ
 .هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ نم طابضنالاو ماظنلاو . هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ نم قحا

 مهفورظ ىف نيملسملا لاوحأو .ةرصاعملا ملاعلا لاوحأب يسايسلا يعولا ىلإ جاتحتو
 ةايح ىلإ مهسسدتو .مالسإلا دض ةمئادلا مهتارمامو ءادعألا دياكمو .ةنهارلا
 . برحلا لئاسو نم هريغو يركفلا وزغلاب نيملسلا

 ال هسفن تقولا يفو < اهناوأ لبق ىطخلا لجعتي ال يذلا يكرحلا يعولا ىلإ جاتحتو
 . اهنم ديفتسي نأ نود هنم تلفت صرفلا عدي

 ال ثیحب ‹ةيعامحلا ةعزنلاو ةيدرفلا ةعزنلا نيب ةعامحلا لحخاد ىف ةنزاوم ىلإ جاتحتو

 ًأطخأ نإ عومجملا رياسي ةعمإ هتاذ تقولا ىف نوكي الو ءازشا الو ادبتسم درفلا نوکي
 ال ةككفم الو «درفلا ةيصخش قحست ةيغاط ةدبتسم ةعامحلا نوكت الو . باصأ وأ

 ۰ .داحتا الو اهل طبار
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 ‹ عيطيو عمسي ىتمو « عدي اذامو يتأي اذام درفلا هب فرعي يهقف يعو ىلإ جاتحتو

 . كالهلا ىلإ ةعاطلاو عمسلا هب يضفي ىتمو

 e ډل ډپ

 حلسنت تداك ةمآ ىف ةصاخو « ةقاشو ةريثك ىهو <« ةيبرتلا هذه تابلطتم لجأ نمو

 ىف لجعتلا ىغبني الو ءاهتاوطخ ىف لجعتلا يغبني الف «مالسإلا تاموقم لك نم

 ةاعدلا نم يفاكلا ددعلا رسيتي نأ لبق عساولا قاطنلا ىلع ةوعدلا ىف ريهامجلا لاخدإ

 نأ مهرودب نوعيطتسي نيذلاو «حيحصلا جهنملا ىلع مهسفنأ مه اوبرت نيذلا «نيبرلاو

 ىف اهقوعي اإ «ءيش ىف ةوعدلا مدخي ال لجعتلا اذهف . حيحصلا جهنم ا ىلع اوبري

 . ريسملا نع ةقيقحلا
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 ىف ةدوجوم ريغ ١ ةيمالسإلا ةدعاقلا » نأ انناهذأ ىف احضاو نوكي نأ بجيو

 ركذي نيح اهنودبي يتلا مهتسامح لكو ءريهامجلا فطاوع لك مغرب « ةقيقحلا

 جاعح اغنإ . . ةيقيقح ةكرح الو ايقيقح ءانب ميقت ال ةيفطاع ةسامح يهف . مالسإلا

 ةعامحلا ءانبك كسامتم ءانب اهنم لمتكي ىتح ادرف ادرف . .ديدج نم ءاشنالا ىلإ ةدعاقلا

 لاجم وه يذلا «جهنملا سفن ىلعف ةجردلا ىف نكي الإ « ةا لوسرلا دي ىلع ىلوألا
 . ءانبلا اهيلع موقيل اهابر يتلا ةعامح لا يقو ةي هللا لوسر ىف ةوسألا

 $ ¢ ك

تسيل هئادعأو مالسإلا نيب ةكرعملا نأ كلذك انناهذأ ىف احضاو نوكي نأ بجيو
 

 ىغبنيف .لايجأ ةدع ق رخت د دق ةقاش ةليوط ةكرعم اهنكلو «ةفطاحخ ةعيرس ةكرعم

 ةديدش «سفنلا ةليوط نوكتل يبرت نأ مخضلا ءبعلا اذهب مايقلل ًاشنت يتلا ةدعاقلل

ا نم اهرم هبلطتي ال ةدعتسم « هيلع لكوتلا ةقيمع « هللاب نايإلا ةقيمع «ربصلا
  ةاناعمل

 ةلازإ هيلإ جاتحي ام ءاهركفو اهمدو اهلامو اهدهج نم :اهسفن نم لذبت نآ ىلع ةرداق

 « ليسلا ةماود نم ٠ ءاشخلا » ذاقنتساو «موبلا مالسإلاب تملأ يتلا ةبرغلا
 ةرم هتاينتساو

 . .روذجلا قيمع ضرألا ىف ايسار ىرخأ

 ء سانلل هللا ريخيس « بسانملا مجحلاب «ةبولطملا تافصاوملاب ةدعاقلا موقت نيحو

م مهل نّكيو «مهسفنأب ام اوريغ دق نونوکی مهنأل
 مهنال «ضرألا ىف ىرخأ ةر

 : طرشلاب اوفو دق نونوکی
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 فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ل

 ءانمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو «مهل ىضترا يذلا مهنيد مهل ناكميلو ءمهلبق نم نيذلا
 . ٩ ایش يب نوکر شی ال ینودبعی

 رضاحلا ءارو انرصب دمت «لبقتسملا ىلع ةرظن ىقلن نأ لواحن مداقلا لصفلا يفو
 . . نآلا هشيعن يذلا

 .[٠هه٥ه]رونلا ةروس (1)
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 لبق | لإ ةر

 ناوهلاو لذلاو فعضلا نم . . فارحنالا راثآ نع ثيدحل ا ءانثآ ىف لبق نم اهانحرش
 ةيداصتقا تامزأ نم ىمالسإلا ملاعلا هيناعيام لك عم < ءادعألا ةبلغو عايضلاو
 . ةيحورو ةيركف تامزأو ةيعامتجا تامزأو ةيسايس تامزأو

 ءادعألا نإف . هلك كلذ نم أوسأ بيرقلا لبقتسملا ىف يمالسإإلا ملاعلاب داري ىذلاو
 اقيزمتو « ربكأ اًبيرخت نوديري لب « لبق نم بیرخت نم هوثدحآ ام لک مهفکی مل
 . .دشأ

 . . رثكأ وأ نورق ةعبرأ ذم هوأدب يذلا قيرطلا تاذ ىف نورئاس ةقيقحلا ىف مهنإ
 نيملسملا ةدراطل ةديدجلا ةيبيلصلا بورحلا تأدب مث « سلدنألا نم نوملسملا درط ذنم
 ةيزهلآ نم اماقتنا مهلالذإو « ةدقاحلا ةيبيلصلا ةرطيسل مهعاضخإو ٠ ضرألا ةيقب ىف

 نم اولذب ام لك دعب « ةيلوألا ةيبيلصلا بورحلا ىف نويبيلصلا اهاقلت ىتلا ةقحاسلا
 ابروأ ىف ةيمالسإ ةلود تماق لب ء طقف نيروحدم اودوعي ملو « لاومألاو ءامدلا
 ةينارصن دالب ىلع ىلوتستو « نورق ةثالث ةبارق ارمتسم افحز فح زت تلظ «اهتاذ

 أ نييالملا تارشع ةيمالسإإلا ةديقعلا ىف اهناكس نم لحخدي لب « اهناطلسل اهعضخت

 هنأ ةئانثأ ىفو «ىداليملا نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف نظ دق ناك ىمالسإلا ملاعلا نكلو
 ‹ مامألا ىلإ وطخي ًأدبو « هعاضوأ نسحو « هنايك درتساو « رامعتسالا نم صلخت دق

 . . ىقرلاو مدقتلاو ةراضحلاو ةوقلا وحل

 ؟ اقح نظلا ناك لهف

 . ىمالسإلا ملاعلا بوعشل ةماعلا ةمسلا ىه ةلاهجلا تناك نأ دعب ميلعتلا رشتنا دقل
 ةريغص عناصم تدجوو . رطيسملا وه ضرملا ناك نأ دعب ةيححصلا عاضوألا تنسحتو
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 نأ دعب « مهتايح ىف سانلا مزلي ام ضعب حتنتو « ةيلحملا تاماخلا ضعب عئصت ةريبكوأ
 . هتهافت تناک امهم هتعانص نع سانلا زجعیو « جراخلا نم دروتسی ءیش لک ناک

 ىصقأ ىلإ افلختم اهحالس ناك نأ دعب ةثيدح ةحلسأ مدختست شويج كانه تراصو
 تارايسلا تألمو . ةرامعلاو ةعارزلاو ةعانصلا ىف ةثيدحلا تالآلا تلخدو . دح

 ! تويبلا نويزفيلتلا ةزهجأ تألمو . ندملا عراوش

 ‹ يمالسإلا ملاعلا دالب مظعم نم رامعتسالا شويج تبحسلا كلذ بناج ىلإو
 ضرألا لتحت تناك نأ دعب ىداصتقالاو ىسايسلا اهذوفنب رامعتسالا لود تفتكاو

 ليشغ اهل نوكي نآ ةيمالسإلا دالبلل تحمس و . اهركاسسحعب سانلا بهرتو
 . . نمألا سلجم يفو مألا ةئيه ىف دعاقم لتحت نأو ««يسامولبد»

 اهضعب ناك دقف « ةلهو لوأل ودبي ناك امك ةقداص اهلك نكت مل رهاوظلا هذه نكلو

 هیلإ تلآ ام اريح لاح يأ ىلع ۔اھتلمج یف تناک انھکلو . . اعداخ اھضعبو ایقیقح
 دعب ةلماش ةسكن رصاعملا عقاولا ربتعي ثيحب « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب لاوحألا
 . . نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ناك يذلا يرهاظلا مدقتلا

 ؟ موي دعب اموی اءوس دادزت تراصو لاوحألا تسکتنا اذال ! ؟ كلذ ثدح فيك
 ! ؟ كلتو هذه نم جيزل مأ ؟ةتحب ةيجراحخ لماوعل مأ ؟ ةتحب ةيلخاد لماوعلأ

 . . رمألاأدبم ىف ناك ىذلا يرهاظلا نسحتلا ةلاح ىف ال وأ رظننلف

 . . هاضر ريغب وأ رامعتسالا اضرب ىداملا مدقتلا نم ردق كشالو ثدح دقل

 ‹« سانلا مئازع تذحش دق رامعتسالا ىلع ةروشلا حور نأ روصتن نأ عيطتسنو
 ام ضعب اوحلصي نأ ىلع اورصأو « اوجتني نأ ىلع اورصأو « اوملعتي نأ ىلع اورصأف
 . . مهتایح یف ادساف هوأر

 مدقتلا وحن «فحزت ١ يهو بوعشلا كلت هيلإ تفلت ملاريطح ارمأ كانه نكلو
 . . ىقرلاو رضحتتلاو

 اهنايك دض اعيمج رامعتسالا لود اهتغاص يتلا يربكلا ةرماؤملا ىلإ تفتلت مل
 لود اهب تماق يتلا ١ ميمستلا » ةيلمع ىلإ تفتلت ملو . . مالسإلا دص . . ليصألا
 . . اهنم بحسنت نأ لبق ةيمالسإلا ضرألا ىف رامعتسالا

 ةايحلا قفارم دوقث ىتلا «ةيناملعلا تادايقلا» تزربأ دق تناك ىتح بحسلت مل اهنإ
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 ريغ سسأ ىلع نكلو « معن « هريضحتب موقتو « يمالسإإلا ملاعلا ىف اهلك

 ! ةيمالسإ

 اهقالحأو اهنيد نم اهتررح ! ةملسملا ةأرملا تررح دق تناك ىتح بحسنت ملو

 ! ءاوسلا ىلع لجرللو اهسفنل ةنتف عراشلا ىلإ اهتجرخأو « اهديلاقتو

 رامدلا رحخؤت يتلا ةيباجيأإلا ةوقلا لماوع نودب نكلو « يبرخغلا عمتجملا ىف ةدوجوملا

 عايضلاو ‹ يرسألا قزمتلاو «ىقلخلا للحتلاو « ةيسحجلا ىضوفلا ترذب . ٠ كانه
 ءرمخل او «ةيبصعلا ضارمألاو «راحتتنالاو «قلقلاو «يسفنلا قزمتلاو «ىحورلا
 . . هيف قارغتسالاو « يداملا عاتملا نع ثحبلاو « ميقلاب راتهتسالاو ةحناجل ا ةيدرفلاو ةييرجلاو

 مدقتت نأ ةماسلا روذبلا كلت لك اهيف ترذب دقو بوعشلا كلتل عقوتي ناك له

 ؟دوعصلاو ةوقلا طح ىلع ةقيقح ريستو « ةقيقح سصضهنت دو « ةقيقح

 داملا مدقتلا رهاظم لك مغر « رمتسملا فعضلاو مئادلا ساكتنالا اهل عقوتي ناك مأ

 ! ؟ حطسلا ىلع وفطت ىتلا

 بوعشلا هذه قفتست ملف « مهبوعش اورذنأو « هلك كلذ رداوب ءالقعلا ىأر دقل

 ‹ مسلا روذب نم ديزتست « نونجملاك ثهلت تلظو كبر محر نم الإ ريذنلا توصل
 ! ديزملا بلطت ةعرج تذحأ املكو

 ام ‹ هب نيمئاقلاو هتاودأو يركفلا وزغلا نع لبق نم هانلق ام ةداعال ةجاح نم انب امو

 نايك ىف ةمئادلا ريمدتلا ةيلمع ىف هلك كلذ رثأو « روجأم ليمعو لفغتسم ليمع نيب
 . بوعشلا كلت

 مهنأ مهيلإ ليخ نأ دعب راوشلا مئازع روتف نم مغرلا ىلعو . . هلك كلذ عمو

 یف ارارحأ اوناک امو ۔مهھدالب یف ارارحآ اوحبصأو ‹ هودرطو رامعتسالا ىلع ا!ورصتنا

 ىف روتفلا كلذ رثأ نم مغرلا ىلعو ۔برغلل ةيدوبعلا مهسوفن تبرشت دقو ةقيقحل ا
 . هباحسنا لبق رامعتسالا اهفلخ يتلا مومسلا ريثأت ةدايز

 ةقطنملا بوعش اهب ريست ىتلا رادحنالا تاوطحخ تناك دقف « هلك اذه نم مغرلا ىلع

 ىلع تثدح يتلا ةمساحلا تاريغتلا دعب هيلإ تراص امم ريثكب ًاطبأ « ةيواهلا وحن ةيمالسإلا

 . لصفلا نم يلپ امیف رمألا اذه نع ملکتنس (۱)



 كلت نم ارش رثكأو ةوارض دشأ ةديدج ىوق ةحاسلا ىف تزربأ ىتلاو « ةيملاعلا ةحاسلا
 ! لبق نم ةمئاق تناك يتلا

 e و ډ#

 ىف ةمئاقلا ةيسايسلا ةبيكرتلا ىف ةيرذج تاريغت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تثدحأ
 . ضرألا

 امه ضرألا ىف ةمشاغلا ةرطيسلا امهل ناتللا يأ نايمظعلا ناتلودلا تناك دقل

 «ىرامعتسالا»امهلظب ةقيقحلا ىف لظتست ةيوناث ىوق امهنود نمو « اسنرفو ايناطيرب
 تناكو . تالاجملا ىثتش ىف نيتريبكلا نيتلودلا نيبو اهنيب ةيئزج تاسفانم تثدح نإو

 <« وكيب -سكياس ةيقافتا تدقع ىتح ةفينع ةسفانم امهنيب اميف ناسفانتت امهتاذ ناتلودلا
 كانه ناك نكلو . . امهنيب ذوفنلا قطانم ميسقت ىلع اتقفتا نيح عارصلا امهنيب ًادهف
 نوفقيو « مهتاسفانمو مهتاعارص هدنع نوسني « اعيمج نيسفالتملا نيب كرتشم رصنع

 . مالسإلا نوهجاوي نيح كلذ ۔ادضاعتم ادناستم ادحاو افص

 < م ۱۸۸۲ ماع رصم تلتحا ایناطیرب نآ لام ا لیبس ىلع ۔رکذن نآ اندیفی دقلو
 مايأ ىلإ يلع دمحم مايأ نم رصم ىف امثاق ناك يذلا يسنرفلا يسايسلا ذوفنلا تدرطو

 الو ‹ ةيسنرفلا ةيريشبتلا تاسسؤملل طق ضرعتت ملاهنكلو « ليعامسإ ويدحلا
 انه هنأل ‹ رصم ىف نويلبان هكرت ىذلا ةينوعرفلا راثآالا دهعمل الو « ةيفاقثلا تاسسؤملل
 ءاضقلل لمعي امهنم الك نأ نوركذتيو « اسنرفل مهتموصحخو مهتوادع زيلجنالا ىسني
 ! نادناستيف . . كرتشملا ودعلا ىلع

 ىسنرفلا « نيسح هط روتكدلا ىمح يذلا نأ ةلالدلا ىف كلذ نم غلبأ ناك ارو
 «ىلهاحجلا رعشلا ىف » هباتك بسب رهزألا هيلع بضغ نيح « ةفاقثلا ىسنرفلا « ةعزنلا
 هنم ةيملاعلا ةداهش بحسب بلاطو « تاسدقملا عيمجو مالسإلاو نآرقلا هيف مجاه يذلا

 يذلا « يناطيربلا ىماسلا بودنملا وه هلك اذه نم هامح يذلا . . ةمكاحملل ةيدقتو

 يفو ! ؟ ثبعلااذه رمتسي ىتم ىلإ : هل لاقو « هبتكم ىف ءارزولا سيئر ىلإ بهذ
 تأدهو « رهزألا تكسأو « نيسح هط عم ئدب دق ناك يذلا قيقحتلا لفقأ لاحلا

 ! « روتكدلا » ىقبو . . ةعبوزلا

 ناتيسيئر ناتوق . . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ضرألا ىف رومألا ريست تناك اذكه
 ۔ يمالسإلا ملاعلل ةبسنلاب عيمجلا نكلو « امهسفانت ةيوناث ىوقو « ناترطيسم
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 وزغلا يه ىربكلا مهلئاسوو ! مالسإلا برح وهو < كرتشملا فدهلا ىلع نونواعتم

 عيمج ىف ةيناملعلا تاماعزلا زاربإو ‹ عمتجلملا داسفإو « ةآرملا ريرحتو « يركفلا

 رامعتسالااهسراي يتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةرطيسلا لظ ىف . . تالاجلا
 . ىبيلصلا

 نيشحو امهنم الدب تزربأو «نييمظعلا» نيتلودلا ىلع تضق برحلا نكلو

 تعقو يتلا ةيعانصلا ةروثلا ذم يبرخلا ملاعلا ىف امئاق يدوهيلا ذوفنلا ناك دقل
 ‹« طق لغلغتي مل هنكلو . “ باتكلا اذه ريغ ىف انيب امك دوهيلا نيبارملا يديأ ىف ايثاقلت
 ىف نيركسعملا الك ىلع رطيسو « ةيناثلا ةيلاعلا برحلا دعب لغلخت امك « طق زربي ملو

 نيتلودلا قيرط نع اهنوذفني « دوهيلا دي ىف ةيم اعلا ةسايسلا تراصو « برغلاو قرشلا
 نم لبق نم اهنوذفني اوناك ام ريثكب حضوأو « ريثكب حرصأ « نيتديدجلا نيتشح ولا

 . ةيناثلاو ىلوألا نيتي اعلا نييرحلا نيب اميف اسنرفو ايناطيرب لالخ
 ‹ نيطسلف ىف مهتلود اوماقأو ء«ةيمالسإلا ةقطنملا بلق ىلإ دوهيلا لصو دقل

 ةلودلاب ثفرتعا ةلود لوأ اكيرمأ تناكف « نيتطلستملا نيلودلا نم الك كلذل اورخسو

 ساس ىلع ةحارص ةمئاقلا ةلودلاب ايسور تفرتعا قئاقد رشعب اهدعبو ‹ةيدوهبلا

 ! هب ددنیو اتاب اضفر كلذ ضفرپ هلک یعویشلا بهذملا امنیب ۰ ينيد

 هللا نم ردقب عقو يذلا ىخيراتلا ثدحلا كلذ ةيدوهيلا ةلودلا مايق ءانثآ ىف ثدحو

 ةلودلا نأ ءامهاتلك ةيبيلصلاو ةينويهصلا تنيبتو «دوهيلا عم نيملسملا نييئادفلا مادص وهو

 ةكرحلا تيقب اذإ رطخل اب ةددهم ء" يمالسإلا ملاعلا بلق ىف اهداجيإل اعم اترمآت يتلا

 . هيلع يه ام ىلع ةكرحلا كلت تيقب اذإ دعب اميف اهعسوت رذعت نع الضف « ةيمالسإلا

 هلك خبراتلا ىف ىضم امم فنعأ ةجرد ىلع نكلو اهلك تاودعلا تقالت ذئدنع

 : ثالثلا ىوقلا نواعتت نأ ىلعو «ةيمالسإإللا ةكرحلا ىلع تابلا ءاضقلا ةرورض ىلع

 . نيملسملاو مالسإلاب كتفلا ىلع ةيملاعلا ةيدوهيلاو ايسورو اكيرمأ

 ىف ةلثمتم « لبق نم قبس امن فنعأ « ميطحتلا نم ةديدج ةلحرم تأدب انه نمو

 " ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك نم ٠ ابروأ داسفإ ىف دوهيلا رود ١ لصف تشش نإ رظنا (۱)
 . لبق نم هيلإ راشم ا لبماك درول ريرقت حجار (۲)



 ىف ةمئاقلا لودلل رمتسملا تيتفتلاو « نيملسملل يشحولا حيبذشلا : نييسيئر نيطحخ
 .ةصاخ ةفصب يبرعلا ملاعلاو «يمالسإلا ملاعلا

 ۱۹٤۸ ماع دوهیلا باسح ایناطیرب هب تماق دق يشحولا حيبذتلا ءدب نإ ةقيقح
 نأ نكي ناك هنإو ديهشلا مامإلا لتفو نيملسملا ناوحخإلا لاقتعا أدب نيح +(: ۹
 ةلوجلا نكلو . . يمالسإلا ملاعلا ىف ناكم نم رثكأ ىف اسنرفو ايناطيرب دي ىلع رركتي
 يهو « يعامجلا لتقلا مئارج باكترا ىلع ردقأو « اكتف دشأ ةادأ تمدخعسا ةديدحجللا
 ةاسقو ةمظعلا ىنونجم نم «ةمهملل «نوحلاصلا » اهل راتخي ىتلا ةيركسعلا تابالقنالا
 «ةمظعلاب » عتمتلا لباقم مهنم بلطي ءيش نع نوعروتي ال نيذلا « بولقلا
 . ناطلسلاو

 داسفإ ةيلمع هثئاذ تقولا ىف اهعم تدعصتو «ةيشحولا حباذملا تلاوت اذكهو

 . تالاجملا عيمج ىف قالخألا

 نم عستت نأ ةنيمق !ةأرملا ريرحت » يمس ام قيرط نم عمتجلا داسفإ ةيلمع تناك دقل
 تطشن ۔رکاسعلا دي ىلع ۔اهنكلو « مايألا ىدم ىلع ةشيبخلا اهرامث يطعتو «اهتاذ ءاقلت
 !داري رمأل اهاطخ تعرسأو دمع نع

 ةرابعاهيف لاقو “" ! ةيماعلاب  ةبهتلم ةبطح ةرم تاذ رصانلا دبع لامج بطح
 اقیاضتم ناکو ۔لاق ! دعب امیف احضاو اهازغم اونیبت مهنکلو ‹ذئتليل اهنم سانلا بجع
 انررح انحإ . . هيإ اننم ةزياع ليئارسإ يه » : هل ةجرحملا ليئارسإ فقاوم دحأ نم
 .«! ةأرملا

 دي ىلع اهسفن ءاقلت نم عستت نأ ةنيمق عمتجملا ىف ميقلا ميطحت ةيلمع تناك كلذك
 ىف تشب يتلا ةريثكلا مومسلا ةجيتن « ١ لالقتسالا ) ةرتف يفو «لوألا رامعتسالا
 دي ىلع اعشب اعاستا تعستا اهنكلو . ةايحلا نع نيدلا ةيحنت ةجيشنو «عمتجللا
 ديلاقم نع هيزنو فيظن لك داعبإو «مالسإلا ىلع ةيشحولا برحلا ةجيتن ء«ركاسعلا

 ىوه ىلع ارمأ ةيبرعلا ةقطاملا ىف ىحصنفلاب مالكلا نوعيطتسي ال !؟ماظعلا ةداقلا ١ نم ةعومجم زاربإ ناك 2
 .دصق ريغب وأ مهنم دصقب «مالسإلا ءادعأ

 مهتحلصم ىلع مهصرح ردقب-مهومدخ امهم ۔ مهمادخ فطاوع ىلع نوصرحي ال دوهيلا نأ مولعملا نم (۲)
 تامدحخ مهل مدقي هنأ عم ةرم نم رثكأ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سيئر اوجرحأ مهن ءارقلا ركذيو « ةصاخل ا
 !روصتلا قوفت
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 ىتح . . راد ثيح كلفلا عم نورودي نيذلا تاعمإلاو نيقلمتملا بيرقتو «رومألا

 تحبصأو «لماعتلا ىف الصأ شغلا أو ‹ عمتجملا ىف الصأ ةوشرلا تحبصأ

 فورعملا حبصأ : راصتحاب وأ . .اهله اهنم رتتسي ال اهيلع افراعتم ةلمع ةيزاهتنالا

 ةسايسلا » نم اءزج هلك اذه ناكو . . ةي هللا لوسر لاق امك افورعم ركنملاو اركنم

 الف « ليئارسإب ةطيحملا «بوعشلا» نايك تيتفتل . .ءادعألا لبق نم ةبولطملا «ةماعلا

 . دوهيلا عامطأل ةمواقملا نم عونب موقي نأ نكي ‹ كسامتم ءيش اهيف ىڻقبي

 ةيدوهيلا ؟مينوفيك» ةفيحص ىف رشل يذلا لاقملا اذه يفكيف «لودلل» ةبسنلاب امأ

 فلم» هباتک یف «يدوراج هیجور » هنم تارقف سبتقاو ۰۱۹۸۲ ریاربف ۱٤ خیراتب

 ةقطنملا ىف اهعابتا بولطملا ةسايسلا نايبل ء٠" « ةيملاعلا ةينويهصلل ةسارد : ليئارسإ

 ! يتأت ةيقبلاو . . نانبل ىف لعفلاب اهذيفنت أدب يتلاو « ليئارسإب ةطيحلا

 نآلا لوحت ديفاد بماك تاقافتا نكلو . ةيولوأ وذ فده اهتاورثب ءانيس ةداعتسا»

 ةريثك لارمأب ةيحضتلل انررطضاو «هتادئاعو لورتبلا نم انمرح دقل . . كلذ نيبو اننيب

 لبق ءانيس ىف ادئاس ناك يذلا عضولا عاجرتسا نآلا انيلع متحتيو .لاجملا اذه ىف

 . ۱۹۷٩۹ یف هعم تعقو يتلا ةيقافتالا لبقو « ةموئشملا تاداسلا ةرايز

› 
 ةيبرعلا اهتسايسو ءاهب دوجوملا ماظنلا ةعيبطو « رصم ىف ىداصتقالا عضولاو

١ 

 ببسب ءرصمف . . لخدتلا ىلإ ليئارسإب عفدت فورظ ةعومجم ىلإ ىدؤيس اذه لك

 اهلعجن نأ لهسلا نمو . ةيجيتارتسا ةلكشم انيلإ ةبسنلاب لكشت دعت مل ةيلخادلا اهتاعازن
 لالخ دوعن  ۲٤وینو برح دعب هيلع تناک یذلا عضولا ىلإ ةعاس  . ۱۹٦۷تتام دقل

 رصم تدقفو «ىبرعلا ملاعلا ةميعز » رصم ةروطسأ ٥١ دحوم ءانبك و . .اهتردق نم
 ةدعاصتملاو ةديازتملا ةهباجملا رابتعالا ىف انذخأ اذإ ةصاخبو « ةدماه ةثج رصم تحيبصأ

 ةيفارخج ميلاقآ ىلإ اهميسقت وه انفده نوكي نأ بجيو . اهب نييحيسملاو نيملسملا نيب

 تاينينامثلا ىف ةنيابثم .

 ايبيل لثم نادلب ثبلث نلف « ةيزكرملا اهتطلس تدقف اذإو < رصم ةئزجت تمت ام اذإف »

 ةيطبق ةموكح ليكشتو . للحتلا اهبيصي نأ كلذ نم دعبأ ىرحخأ نادلبو « نادوسلاو

 ايلاح هرحخؤي ‹« ىخيرات روطت حاتفم وه « ةيميلقإ ةريغص تانايك ةماقإو «ايلعلا رصم ىف

 .ليرطلا لجألا ىلع ةلاحم ال تآ روطت هنكلو «مالسلا قافتا

 ةعبطلا ‹ ٠١١-٠٠١ ص نم تافطتقم ء ةرهاقلاب قورشلا راد رادصإ « ةدوف لماك ىفطصم .د ةمجرت (1)

 ةيناثلا ٤ ٤١ ه۱ ١۱۹۸٤٤م.
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 اذهو . ةيبرغلا ةهبحلا تالكشم نم اديقعت دشأو رثكأ ةيقرشلا ةهبحلا تالكشمو »
 نأ بجي ام حضوي . . ميلاقآ ةسمح ىلإ نانبل ميسقتو . رهاظلا ىف ودبي ام سكع ىلع
 ىرصنع ساس ىلع ددحت قطانم ىلإ ايروسو قارعلا تيتفتو . ةيبرعلا نادلبلا ىف ذفني
 لوأو . ليوطلا لجألا ىلع ءانيلإ ةبسنلاب ةيولوأ اذ افده نوكي نأ بجي « ىنيد وأ
 . لودلا كلتل ةيركسعلا ةوقلا ريمدت وه كلذ قيقحتل ةوطح

 ىلع ةيعيش ةلود ءاشنإ ىلإ ىدؤي دق قزمتل اهضرعي ايروسل ىناكسلا ليكشتلاو»
 دق ىزرد نايك ءاشنإو « قشمد ىف ىرخأو «بلح ةقطنم ىف ةينس ةلودو « لحاسلا

 لامشو ناروح مضت انل ةعباتلا نالوجلا ضرأ ىلع ةلود ىلإ لوحتي نأ ىف بغري
 مالسو نمأل انامض ليوطلا ىدملا ىلع نوكتس ةلودلا هذه لثمو . . ةيندرألا ةكلمملا
 . هقيقحت العف انلوانتم ىف فدهاذهو . ةقطنملا

 اهككفت نوكيسو « ةيلخاد تاعارصل ةسيرفو «لورتبلاب ةينغ ىهف قارعلا امأو»
 ديدهت رطحخأ ريصقلا لجألا ىلع لثي قارعلا نأل « ايروس للحت نم انل ةبسنلاب مهأ

 نأ لبق ايلخاد قارعلا ميطحت ىلع دعاسيس ةيقارع ةيروس برح مايقو . ليئارسإل
 یف نوکیس یبرع یلحخاد عازن لکو .اندض ریبک عازن یف قالطنالا ىلع ارداق حبصی
 ىلع ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا تدعاس ارو . . برحلا ككفت ىلع دعاسيسو ءانحخلاص
 .برعلا فوفص ىف فعضلاو لالحنالا كلذ

 دمألا ىلع انل رطح ىآ لكشي نلو . ةظحللاو وتلا ىف ىجيتارثسا فده ندرألاو ١
 ةيبلغألا ىديآ ىلإ ةطلسلا لاقتناو «نيسح كلملا مكح ةياهنو هككفت دعب ليوطلا
 ريغتلا اذه ىنعمف . ةيليئارسإلا ةسايسلا هابتنا ىعرتسي نأ بجي رمأ كلذو . ةينيطسلفلا
 ءال ؤه ةرجهف .ةريبكلا ةيبرعلا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ ةيبرغلا ةفضلا ةلكشم لح وه

 ىه ىناكسلاو ىداصتقالا مهومن ديمجتو _برحلاب وأ ملسلاب امإ-اقرش برعلا
 كلتب عارسإلل اندهج ىراصق لذبن نأ انيلعو . ةلبقملا تالوحتلل ةديكألا تانامضلا
 . ةيلمعلا

 وأ اطسو الح نمضتت ىرحأ ةوطخ ةيأو « ىتاذلا مكحلا ةطخ ضفر ىغہنيو)
 . نيتمألا لصف ليبس ىف ةبقع ىلاتلاب حبصتو ءاشياعت

 مهل نوكي نأ نكي ال هنآ (نوينيطسلفلا ىأ ) نويليئارسإلا برعلا مهفي نأ بجيوا
 ام لك ىلع ةيدوهيلا ةدايسلاب فارتعالاب الإ نمألا اوفرعي نلو . . ندرألا ىف الإ نطو
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 نأ -ىوونلا دهعلا فراشم ىلع نحنو انكم دعي ملو . . ندرألا رهنو رحبلا نيب عقي

 اماحدزا ناكسلاب محدزم لحاس ىف نيزكرم دوهيلا ناكسلا عابرأ ةثالث دوجوب ىضرن
 ادوهيف . ةيلخادلا انتسايس ىف انتابجاو لوأ وه ناكسلا ءالؤه عيزوتو ءاريبك
 حبصت مل اذإو . ةمأك ةايحلا ديق ىلع انئاقبل ةديحولا تانامضلا ىه ليلجلاو ةرماسلاو
 هذه اودقف ىذلا نييبيلصلا ريصمك انريصم نوكيسف « ةيلبجلا قطانملا ىف ةيبلغألا انل

 . دالبلا

 ةيناكسلا تايوتسملا ىف ةقطنملا ىلإ نزاوتلا ةداعإ ىلع لمعن نأ ىغبنيو»
 اذه نمضتيو . هيلإ وبصنام سأر ىلع كلذ نوكي نأو « ةيداصتقالاو ةيجيتارتسالاو

 ةقطنم ىهو « ىلعألا ليلجلا ىلإ عبس ريب نم ةقطنملاب ةيئاملا دراوملا ىلع فارشإللا رمألا
 “ مويلا امامت دوهيلا نم ةيلاحخ

# FF 3# 

 نم ريست نأ اهل داريو « ىمالسإلا ملاعلا ىف رومألا ىرجت ءوسلا نم وحنلا اذه ىلع
 ةيدوهيلا ةلودلا شيعت نأ لجأ نم «ةمداقلا ةبيرقلا تاونسلا لالخ ًاوسأ ىلإ ئيس

 نم رتتسملا تماصلا دييأتلاو « اكيرمأ بناج نم فوشكملا رهاظلا دييآتلاب « عسوتتو

 ناودع عقواملك ليئارسإ ىلع راكنإلا تاحيصب ىفتكت ىتلا « ايسور بناج
 فقوي ايقيقح ائيش عنصت نأ نود « « برعلا » ىلع فطعلا تاحيصو « ىدوهي

 فقت نيح تنو ! ةظحللا هذه ىتح م۸٤۱۹ ذنم ىناودعلا عسوتلا فقويو ناودعلا

 ای بیع : هل لوقت نآب یفتکت مث « رخآ الجر هب حبذیل انیکس كسم لجر راوج ىلإ
 نم نمآ وهو هتيرج ممتي نأ ىلع هنيعت ةقيقحلا ىف كنإف !كيلع مارح ! لجر
 ىف ايضام مرجملا لظي امنيب ‹ تاظحل دعب ءاوهلا ىف دديتي حايصلا نأل . . قیوعت لک

 ! هتیرج

 !نيملسملاو مالسأإلا نم ىقيقحلا امهفقوم «!نايمظعلا » ناتلودلا فقت اذكهو

 ىف مالس إلا ةبراحمل ‹ ةيعويشلابو « ايسور اهتودعب- لبق نم انيب امك -اكيرمأ نيعتستو
 ًادحاو ًافص نافقتو ءامهتوادعو امهتموصح ناتلودلا ىسنتو « ةيكيرمألا ذوفنلا ةقطنم
 ايناطيرب « ناتقباسلا «نايمظعلا » ناتلودلا تناك امك « مالسإلا دض ادضاعتم ادناستم

 نأ دضاعتلاو دناستلا ىف رمألا لصيو . دشأ ةسارشو « فنعأ ةوارضب نكلو ءاسنرفو

 ليمعلا اكيرمأ ىطغت امك « نيملسملا حيبذتب موقي ىذلا ىكيرمألا ليمعلا ايسور ىطغت
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 تاذ ىف « ةيملاعلا ةيدوهيلا باسحل امهاتلك لمعتو ءرمألا سفنب مئاقلا ىعويشلا

 ! مالسإلا نم ىصخشلا اهليلغ امهنم لك ىفشت ىذلا تقولا

e # 

 تالكشم دوجو قباسلا ضرعلا نم انل نيبت دقف ةيمالسإلا ةحاسلا ىلع لمعلا امأ

 مايقو ءاهقزمتو ةحاسلا ىف ةلماعلا تاعامجلا قرفت اهزربأ « هيف ةنيه ريغو ةليلق ريغ
 ىمالسإلا لمعلا عمجت نآ نكي ناك ىتلا ةريبكلا ةدايقلا بايغو « ضعب برحب اهضعب

 ةيدقعلا : ةيبرتلا بناوج نم ةمهم بناوج ىف ريبكلا صقنلا مث « هقيرط دحوتو
 . خلإ . . ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيكرحلاو

 سانلا ضعب فقي ۔ ءوس نم نيملسملاب داري ام ىلإ ةفاضإللاب ةروصلا هذه دنعو

 نم مالظلا دوعيو «راهنت نأ كشوت اهلك ةوحصلا نأكو « دودسم قيرطلا نأک نوريف

 . دیدج

 . . حيحص ريغ اذهو

 ةوحصلا ىلع ءاضقلل هلك ديكلا اذهب نوموقي نيذلا۔مهسفنأ مالسإلا ءادعأو
 هب نوموقي ىذلا دهجلا لك نم مغرلا ىلع هنأو ! حيحص ريغ هنآ نوملعي ةيمالسإلا
 . هولعفام لک دعب اهدادتما نوشخی مه لب ءاهیلع اوضقی مل مهف

 هللا نذإب لبقتسملا نإو ء« ةعسوتمو ةدتممو « هللا نذإب ةيقاب ةرحصلا نإ انلق نحن اذإو

 ةينابرلا نتسللو « دوهشملا عقاولل اعبتت امنإ «بيغلاب امجر اذه لوقن ال نحنف « مالسإولل

 . .ثادحألاب ةنوحشملا ةريخألا ةرتفلا ىف ةمألا هذهب هللا ردق عبتتن نأ الو لواحنلو

 ناك اب رف ‹ خيراتلا نم جرختو « ىهتنتو ةمألا هذه تومت نأ هللا ردق ىف ناك ول
 سأيلاو مالظلا داس دقف . كروتاتأ دي ىلع ةفالحلا ةلازإ وه رمألا اذهل ثدح بسنأ
 «مهيعار اودقف نيذلا ماتيألاك مهنآ نوملسملا سحأو « ذئموي ىمالسإلا ملاعلا عوبر

 . طونقلا ىلع ثعبت ةليقث مهسح ىف ةمدصلا تناكو

 . .ديدج ثعبو ةديدج ةظقيل ةيادب نوكيل هتاذ ثدحلا اذه راتحا هللا ردق نكلو

 اودمخيو اهيلع ارضقيف ةظقيلا هذه ىلع ءادعألا بلغتي نأ هللا ردق ىف ناك ولو
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 ةبراحم ىف هتيشحوو-رصانلا دبع لامج  ىناثلا كروتاتأ لامعأ تناك اب رف ءاهسافنأ
 . خيراتلا نم اهوحمو اهيلع ءاضقلل فرظ بسنأ ‹ ةيمالسإلا ةكرحلا

 دیدج ددمب یتأت ‹ عقت ةحبذم لك نأ ةظحللا هذه ىتح هللا ردق نم هارن ىذلا نكلو

 هقيقحت ىف ةبغرلاو « مالسإلل هاجتالا نأ ىرن لب « ةيمالسإلا ةكرحلل مضني بابشلا نم
 ‹ ةنيعم ةعامجب قلعتي ال «بابشلا دنع ايتاذ !رايت حبصأ دق « هللا هلزنآ امك الماش الماك
 اوقحتلي مل وأ . . كلت وأ ةعامجلا هذهب اوقحتلا ءاوس « بابشلا دنع اماع اعلطت لث لب
 . “ قالطإلا ىلع ةعامجب

 « ابجع نكي مل مالسإلل ةمألا عوجر نإ « ةيمالسإلا ةوحصلا » لصف ىف انلق دقلو
 اوتبثي نأ ۔ناك ۔ربكألا بجعلاو | هريغ ىلإ اوهجشيو هنع اودرشي نأ ناك - بجعلا امنإ»
 . !٠ ىعيبطلا مهبولق ضبن ىلإ اوعجري الو ‹ دورشلا اذه ىلع

 . ةيبرغلا ةراضحل اب ةنتفلا - لبق نم انيب امك -دورشلا اذه بابسأ ربكأ نم ناك دقلو
 ةيوق يهف كلذ عمو «ةدحاج ةرفاك ابروآ يذ يه اه : مهسفنأل «نوفقثملا » لاق نيح
 باحصأ نحن امنيب ! قالخأ تاذ اهنيدت مدع مغر يهو « ضرألا ىف ةنكم ةرضحتم
 اذه كرتنلف !قالحأ الب ةمأ نحف كلذ نع الضفو « نوفلختم فاعض اننكلو « نيد
 رج مث !رضحتتو مدقتتل اهنيد نم تخلسنا نيح ابروآ تلعف امك لعفنلو «نذإ نيدلا
 راثآ» لصف ىف لبق نم اهيلإ انرشأ يتلا فورظلا ىف « مهءارو ةمألا ةيقب «نوفقغملا»
 .«فارحنالا

 . .ةنتفلا تأدب موي احضاو نكي مل اب احضاو ةلداعملا ىفرط ىف ًاطخللا ودبي مويلاو

 اهرفك نكلو . .ةوقلا بابسأ لك اهيديأ ىف عمجت يهو « معن «ةرفاك ةدحاج ابروأف

 ناريثأت هل امنإ .ةرم لوأ «نوفقملا » مهوت امك اهتايح ىف رثألا يدع سيل اهدوحجو
 دادزيو ءاهدلوم ذم «ةراضحلا» هذه بحاص بيرق امهدحأ «هلك اهنايك ىف ناقيمع
 يسفنلا «قلقلا» وهف لوألا امأف . فاطملا ةياهن ىف اهرظتني رخآلاو «ماودلا ىلع اهعم
 ‹ هب اورکذ ام اوسن ال ءيش لک باوٻا مهيلع حتف يذلا هللا نأل يركفلاو يبصعلاو

 دقف اهبر رمأ نع تتع نإ اهنأ « يدق نم ةيرشبلا رذنأ دق ىلاعت هننس نم ةنسل ءارجإ
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 ةنينأمط الو ةكربلا اهحنيي ال هنكلو اهل اجاردتسا۔نيح ىلإ يضرألا عاتملا ىف اهقرغي
 ‹ هل نيركاذلا ءهيلإ نيهجوتملل الإ هللا امهحني ال ‹ نامي إلا ةليصح نم امهف « بلقلا

 : هتدابعب نيمئاقلا « هتيهولآب نيرقملا
 . ضرألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهآ نآ ولو#

 ." «بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ « هللا ركذب مهبولق نئمطتو اونمآ نيذلا #

 هتليصح نكلو «لوألا اهموي ذم ةراضحلا هله ىلع ةبلاغلا ةمسلا وه « قلقلا » و
 ءاوس « دايدزالا ىف ذحأ هنإامئاد- مهتايئاصحإ لوقتو « موي دعب اموی اح وضو دادزت

 رمخلا ىلع نامدإ وأ «راحتناو نونج وأ «ةيبصعو ةيسفن ضارمأ ةروص ىف

 . . عمتجملا تاقالعو ةرسألا تاقالع ىف قرت وأ « ةيرحجلا ىلإ حونج وأ «تاردخملاو
 .خلإ . . وأ

 ابنت يذلا « رايهنالا وهف فاطملا ةياهن ىف ةراضحلا هذه رظتني يذلا رخآلا ريثأتلا امأو
 ‹ كاكفلا مهسفنأل اوكلي ملاوناك نإو ‹مهسفنأ ةراضحلا كلت «ءالقع» نم ريثك هب

 !راهنملا نايكلا لخاد ىف مهسفنأ مهو رطخلاب مهريغ نورذني مهنأل
 يتلا ةعرسلاب راهنت نل ةيرشبلا ىلع مويلا ةرطيسملا ةيبرغلا ةراضحلا نإ ةقيقحو

 ةيباجيإلاو ةوقلا بابسأ نم لمحت اهنأل « رايهنالا نع ملكتن نيح سانلا ضعب اهليختي

 حورلاو . ميظنتلا ةيرقبعو . لمعلا ىلع دلجلاو ربصلا ةوقو . ملعلا ةوق لمحت

 نم ريثك ىف ةعفان تاريسيت لمحتو . لولح نع اهل ثحبلاو لكاشملا ةسارد ىف ةيلمعلا

 هذه لكو . .ةلآلل هلمحتو ناسنإلا لهاك نع «دهجلا» عفرت نأ لواحت «ةايحلا بناوج
 يتلا «رازوألا» لك مغر «عيرسلا طوقسلا نم هعنمتو « طقاستملا نايكلاب كسمت ىوق

 . .رايهنالا ىلإ هب عفدت
 ةنس نم اهنأل . . ةموتحملا ةياهنلا نود لوحت نأ عيطتست ال اهلك .اهنكلو . . معن

 . هللا

 . .ةيقيقح اقالخأ ال «ةيعفن» اقالخأ اهنوك نع تفشكت دقف «قالحألا» ةيضق امأ

 یقیقح | نيملاب ةلصلا ةتبنم اهنأل ‹ روذحلا ةيدعاهنكل و معن« هظل | ةليمج

 .[۲۸1دعرلا ةروس (۲) ]۹٦[. فارعألا ةروس (1)
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 ليج ةيناثلا ةيلاعلا برحلا دعب جرخو » ىرذت تذحآ كلذلو  نيدلا وهو  قالحخألل

 ةيوضوفلا ىلإ امإو « ةيرجلا ىلإ امإ قلزنيو ‹ قالحألا كلت نم ايجيردت خلسني

 ِإ دایدزالا یف ةذحأ ةسنلاو ٠ ةالاملا مادعناو

 امنإ . .نوملسم مهنأ ةجيتن نكي مل نيملسملاب لح يذلا نأ نيبت ىرحألا ةهحلا نمو
 طخ ةجيتن ةيسيئرلا مالسأإلا ميهافم لكب لح يذلا يجيردتلا ءاوخلا ببسب ناك

 هلك مالسإلا لوحو « يقيقحلا اهلولدم نم هللا الإ هلإ ال غرف يذلا « ليوطلا فارحنالا

 . حورلا نم ةيواخ ديلاقت ىلإ

 نيملسملا عقاول ةبسنلابو « ةهج نم ةيبرغلا ةراضحلل ةبسللاب ةقيقحلا هذه حوضوو

 رهف ‹ةيمالسإللا ةوحصلا ىف كش الو هريثأت هل «ىرحخأ ةهج نم ةريخألا نورقلا ىف

 راوع ادب املك « رارمتساب ديازتي ةئشانلا لايجألا نم ديدج ددم ماودلا ىلع اهدي دفار

 ىف يهامك مالسإإلا ةقيقح سانلا كردأ املكو « نيعألل احضاو ةرصاعملا ةيلهاجلا

 هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ةايح ىف ةقبطم تناك امكو <« ةي هلوسر ةنسو هللا باتك

 . نيدلا ةقيقح نع رضاحلا اهتقو ىف ةمألا دعب ىدم كلذ بناج ىلإ اوكردأو «مهيلع

 ! هفقو نكي ال رمأ ۔اهيفرط نم  ةقيقحلا هذهب يعولا اذهو

 ‹ ةينابرلا ننسلا بسحب هيلإ ةرئاص ىه يذلا رايهنالا نع فق وتت نأ كلمت ابرو الف

 ءهللا الإ هلإ ال ةقيقحب ةفرعملا الو . هللا دنع نم ىتأي ام لك ةدناعم ىلع ةرصم تماد ام

 بابشلا دنع تراص دقو <« مويلااهفقو نكي « هللا دنع نم لزنملا نيدلا ةقيقحو
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 لح ىف ةدروتسملا مظنلا لشف ىف لثمتي ةيمالسإإلا ةوحصلا دفاور نم رحخآ دفار

 نم مهيلع هقلعت ةمألا تناك ام قيقحت ىف نييناملعلا ءامعزلا لشفو «سانلا لكاشم

 .لامآلا

 اهقرش وأ ابروأ برغ نم مظنلا داريتسا نم لماك نرق دعب دوهشملا عقاولا وه اذهف
 .ءاوسلا ىلع

 بئاچ نم رمتسم ناودعو ةديازتم ةوقو « «نيملسملا» بناج نم ديازتم فعض

 . .ءادعألا
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 تتفت مث «ءازجأ ىلإ يمالسأإلا ملاعلا تتمتو ‹«ةريبكلا ةيمالسأإلا ةلودلا تفزمت

 نم ديزمو «قحسلا نم ديزل ىرخآ ةرم تاتفلا نحطي مويلاو . . ءازجأ ىلإ ءازجألا

 ىف - ةلغتسم ةديدج ةقبط زورب عم ةمقافتملا ةيوبرلا نويدلا تمكارتو «رقفلا داز

 توق نم ةقورسمو اهلك ةعطتقم < ةيلايخ تاورث اهيديأ ىف عمجت | «ةيكارتشالا » لظ

 . بوعشلا كلت

 تقزقتو ءاهكساقتو اهطبارت بوعشلا تدقفو «ميقلا تروهدتو قالحألا تراهنا

 قلق ىف تراصو « اهتنينأمط دالبلا تدقفو « ةرحالتم تاعامج وأ «نيينانأ دارفأ ىلإ

 . . صالخلا قیرط هنم فرعت ال مئاد

 ةلود اهيف ًاشنتل ىضارألا سدقأ نم ضرأ يمالسإلا ملاعلا بلق نم تعطتقا

 . .نيملسملا دالب ىف ةيمالسإ ريغ ىرحأ لود ةماقإل ريضحتلا يرجيو «دوهيلل

 ىف .ةشبحلا ىف .دنهلا ىف : ضرألا لك ىف نيملسملا ىلع رمتسملا ناودعلا يرجيو

 ىلع ةيراضلا برحلا نعالضف . نيبلفلا ىف .ادنغوأ ىف . لاموصلا ىف . ايرتيرأ

 . يعويشلا ملاعلا ىف نيملسللا

 هله لک ترج دقو ‹ نويناملعلا ءامعزلا لعف اذامو «ةدروتسملا مظنلا تلعف اذام

 ءاهفارطأ نم افرط مه اوناکو ‹ مهيديآ ىلع ترج وأ « مهدوجو لالخ نم بئاصلا

 ؟ . .اهبابسأ نم اببسو

 ! ؟نوهجشي نيآ ىلإف . . تاماعزلا هذه نمو مظنلا هذه نم سانلا سأيي نيحو

 !هفقو نكييال ةيمالسإإلا ةرحصلل دفار هنإ

 . نيركسعملا نم دحاول ةرهاظ وأ ةيفخ ةيدوبع امئاد اهبحاصت ةدروتسملا مظنلا هذهف

 ىلع اهلحت يهف لكاشملا ضعب تلح نإ وأ . ةلكشم لحت الو ةضهن ثدحت ال ةيدوبعلاو

 عقي ىتح . .اهنم ربكأ ىف عقيل ةرفح نم جرخي يذلاك «ةمألل يئاهنلا ريصملا باسح

 ! صالح اهنم سيل يتلا ةرفحلا ىف

 حلاصمب رضي كلذ نأل ء«مهبوعشل يقيقحلا صالخلا نوكليال نوفيزملا ءامعزلاو

 مهعضوم ىف مهوعضو ام مهو !مهتسايس مهيلع نوليو «مهنكامأ ىف مهنوعضي نيذلا
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 يقيقحلا حاجنلاب نوحمسي ةداسلا الف !ديبعلا حلاصم ال ةداسلا حلاصم اوققحيل الإ اذه
 مغر حاجنلا ىلع نورداق مهسفنأب مه الو ‹«مهحلاصم دض اذه نأل ءامعزلا كئلوأل
 امف مهعوط نع نوجرخي مويو «ناطلسلا مهنوحني نيذلا مه ةداسلا نأل ءةداسلا فنأ
 !قيرطلا نم اولازي نأ لهسأ

 دلب لك ىف دلاحخ ميعز ١ ةماقإب ةبعصلا ةلداعملا كلت اولحي نأ ةداسلا لواح دقلو
 نيعأ رهبت يتلا ةفئازلا تالوطبلا نم راتس تحت ةداسلا حلاصم ققحي « يمالسإ
 نيبتيو « ةياهنلا ىف فشكنت ةبعللا نكلو !اهحلاصل لمعي هنأ اهمهوتو «بوعشلا
 ءانثأ ىف «ىضوفلاو رقفلاو « لذلاو راعلا ىف مهقرغأ دق دلاخلا مهم يعز نأ سائلل

 همكح نم ةنس لك ىف اورخأت دق مهنأو ! تالوطبلا نم حرسملا ىلع بعلي اب مهراهبنا
 . نينسلا نم فاعضأ ةدع يزاوي ام

 مالسإلا ىلإ هجتت «نيبعاللاو ةبعللا نم بوعشلا لمت نيح «طوشلا ةياهن يفو
 | صالخلا بلطت ةديازتم دادعأب

 وڳ ډک ډډ

 !ةيمالسإإلا ةوحصلا دفاور نم دفار ةيمالسإللا ضرألا ىف يدوهيلا دوجولاو

 نم انل نيبت امك ةكرتشم ةينويهص ةيبيلص ةرماؤم ىف ةيدرهيلا ةلودلا تئشنأ دقل
 . .«ضوهنلا دارأ املك قالمعلا زخت ةكوشلا ةباثمب » نوكتل « لبماك درول ريرقت

 . .ةمئاق لازت امو « لعفلاب اهرودب تماق دقلو

 ‹يدوهيلا دوجولا نم موي تاذ نورجصضتي نيح سانلا هجتي نيأ ىلإ . . نكلو
 نم لاجم لکو . . ةيفاقثلاو ةيركفلاو ةيداصتقأالاو ةيبرحلاو ةيسايسلا هترطيسو

 ! ؟ةيويحلا تالاجىملا

 نوكلمي ال مهنکلو ُ مهحلاص دض نولمعي-ريرشلا مهتاكذ لك مغرب -دوهيلا نإ

 مالسإلا دض مهبولق ألي يذلا دوسألا دقحلا ببسب « مهلاص دض لمعلا نع فقوتلا
 ! نيملسملاو

 . ١ اوك رشأ نيذلاو دوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشآ ندجعل #

 .[1۸۲] ةدئاملا ةروس (1)

0۱¥ 



 ةرطيسلا نوديري مهنأل « دح دنع اهلالذإ ىف نوفقي الو ةيبرعلا دالبلا نولذتسي مهنإ

 . رارمتساب دیازتی مئاد لعف در كلذب نوئشنيف ‹ عسوتلا نوديريو

 نرقلا اذه نم تاينينامشلا ىف هذيفدت نودیری اوناک يذلا مهططخم انب رم دقو

 دنع فقنو ‹« كلذ نع فكنلف : مهسفنأل اولوقيو اوفقوتي نأ نوكلي لهف .نيرشعلا

 !روذحملا لعفلا در ثدحي ال ىکل « لوقعملا» دحلا

 ناودعلا ىف اوضي نأ ناطيشلا مهل لوسيو . نوفکی ال ۔مهدقح نم ۔مهنإف | الک

 . لوعج ري الف

 !؟ سانلا هجتي نملف موي تاذ ثدحی نأ دب ال امک ۔ لعفلا در ثدحپ نیحو

 وه ۔اكيرمأ هسأر ىلعو  برغلاو «برخلل ةيلاوملا بازحألا ىلإ نوهجعي مهارت
 ؟ناودعلا ىلع اهعجشيو « يلا ىف ليئارسإل دي يذلا

 اي بيع : لتاقلا هجو ىف حيصت يتلا < ةيعويشلا بازحألا ىلإ نوهجتي مهارت مأ

قیوعت لک نم نمآ وهو هتسیرف ىلع زهجی هکرتت مث ! كيلع مارح ! لجر
 ! ؟ 

 دوسألا دقحلا نكلو ! هنم نوراذحيو ¢ انایحآ هب نوحرصیو !كلذ نوفرعي دوهيلاو

 ىلإ مهعفدتو « فقوتلا نم مهعنمت عسوتلاو ةرطيسلا ىف ةينونجلا ةبغرلاو « مهبولق ىف

 . نايغطلا نم ديزمو «رشلا نم ديزم
# FF  R 

 ةوحصلا هاجتا ىف . . نيعم هاجتا ىف اهعفديو . . ثادحألا عفدي يولع ردق كلانه

 . ةيمالسإلا

 وهام وأ ةظحللا هذه ىف مئاق وه ام اهنم ءاوس ةدوجوم اهلك ةوحصلا ثعاوب نإ

 . قيرطلا ىف مداق

 ةراضحلا فقو نوكلي ال . ثعاوبلا هذه رمأ نم ايش ۔انيب امك ۔ءادعألا كلي الو

 ةهجو نم نيحجان ةقطنملا ىف مهءالمع اولعجي نأ نوكلي الو . رايهنالا نع ةيبرغلا

 ,[٥٥]روثلا ةروس (۲) ۱٤٩[. ۱۳۹1 نارمع لآ ةروس (۱)

01۸ 



 ءرمتسملا ناودعلا نم هعنم الو يدوهيلا دوجولا ءاغلإ نوكلي الو . مهبوعش رظن

 . رمتسملا نايغطلاو

 بيذعتلاو ديرشتلاو حيبذتلاو ليتقتلا وه ء ادحاو ارمأ- هللا ردقب .نوكليي مهنإ
 اهلعجيو اهصحميو اهلقصي اغنإ ! ةيمالسإلا ةكرحلا ىلع يضقي ال اذهو . .داهطضالاو

 !ةهجاوملا ىلع ردقأ

 ‹« اهليصأتو ةيمالسإإلا ةوحصلا نيكمتل اهلك ةيلاعلا فورظلا لمعت هللا نم ردقبو

 . ةيرشبلا لبقتسم ىف زرابلا طخ ا يه اهلعجو

 ةوحصلا نيكمت ةمهم « ةمهملا هذهب مايقلل مهلك هللا ءادعأ رخَسِي هللا نم ردقبو
 نم عفادبو « اهب نوموقي يتلا « ةيعيبطلا » مهلامعأ لالخ نم « اهليصأتو ةيمالسإللا
 .مالسإلا هاجت مهرودص ألي يذلا دوسلا دقحل ا

 اشورفماقيرط وأ « نرملسملااهيف هزنتي ةليمج ةهزن اذه نم ءىش نوحي نلو

 قيرطلاو ‹ بصانلا دهحلاو < تاذعلاو ءامدلاو ٤ عومدلاو قرعلا وهاغإ : .دورولاب

 ولت ديهش هيف طقسي . . ءامدلا ىف ةغلاولا شوحولابو « فواخعملاب فوفحلملا رعولا

 . .ريسملا نع فقوتي ال . .ريرهمزلا ىفو حفاللا رحلا ىف بكرلا ريسي امنيب . . ديهش
 موقلا سم دقف حرق مكسسي نإ . نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو #

 هللاو . ءادهش مکنم ذختیو اونمآ نيذلا هللا ملعيلو «سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو .هلثم حرق

 الو ةنحلا اولخدت نأ متسح مآ .نيرفاكلا نحو اونما نيذلا هللا صحميلو .نيلاظلا بحي ال

 .“) (نيرباصلا ملعيو « مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي

 : مهل مئادلا دعو بسح ضرألا ىف مهل نكييو هدونج هللا رصني ةياهنلا يفو

 فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 ء انمآ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو «مهل يضترا يذلا مهنيد مهل ناكميلو «مهلبق نم نيذلا
 . ي اغيش يب نوکر شی ال يننودبعب

 نم فشتسن انكلو . .بيغ كلذف . . نيكمتلا نوكي فيك لاحلا ةعيبطب ملعن الو
 . نيكمتلا اذهل حمالملا ضعب ةي لوسرلا ثيداحأ

 .[٥٥]روثلا ةروس (۲) ۱٤١[. - ۱۳۹] نارمع لآ ةروس (۱)

01۹ 



 مهو « ملاعلا ةسايس نومسري نيذلا مهو < ضرألا ىف نورطيسملا مه مويلا دوهيلاف

 ةطيحملا ةقطنملا ىف ةصاح ةفصبو ء١ نيملسملاو مالسإللا دض نوططخي نيذلا

 . ليئارسإب
 مهلتقيف دوهيلا نوملسملا لتاقي ىتح ةعاسلا موقت ال » : ةَ هللا لوسر لوقيو

 رجشلاو رجحلا لوقيف رجشلاو رجحل ا ءارو نم يدوهيلا ءىبتخي ىتح «نوملسلا
 . ٩ «هلتقاف لاعتف يفلخ يدوهي اذه « هللا دبع اي ملسم اي

 نم وهف دقرخلا الإ » هرخآ ىف درو دقف . هب نونمؤيو ثيدحلا اذه نوفرعي دوهيلاو
 مهنم انايإ نيطسلف ىف مهتويب لوح دقرغلا رجش مويلا نوسرغي مهو «دوهيلا رجش
 . ثيدحلا ةححصب

 لظتسي «دوهيلاو نيملسملا نيب ةمساح ةكرعم مايق كلذ نم فشتسن نأ عيطتسنف

 . .ىنطولا بارتلاب الو « ةيموقلاب الو ةبورعلاب ال ءهللا الإ هلإ ال ةيارب اهيف نوملسلا
 ىتلا خيراتلا ثادحأ نم اذه نوكيو «هللا ريدقتب امساح ارصن اهيف نوملسملا رصتنيو
 . . خيراتلا ريغت

 امك ةئ هتوبن ندل نم ةيمالسإلا ةمألل لبقملا خيراتلا ضرعتسي وهو « ايل وقيو
 نأ ءاش اذإ هللا اهعفري مث .نوكت نأ هللا ءاش ام مكيف ةوبنلا نوكت » : ىحولا هملع
 اذإ اهعفري مث «نوكت نأ هللا ءاش ام نوكتف «ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالحخ موقت مث .اهعفري
 اذإ اهعفري مث .نوكت نأ هللا ءاش ام نوكتف اضاع اكلم نوکت مث ءاهعفري نأ هللا ءاش
 اذإ اهعفري مث «نوكت نأ هللا ءاش ام نوكتف ايربج اكلم نوكت مث .اهعفري نأ هللا ءاش
 . «تكس مث .ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكت مث .اهعفري نأ ءاش

 ةفالخب اهيف نولظتسي «نيملسملا ةايح ىف ةلبقم ةرتف كانه نأ كلذ نم فشتسنف
 اهيف دوعتو «مويلا مالسإلا اهيناعي ىتلا ةبرغلا اهيف لوزت «ةوبنلا جاهم ىلع ةدشار

 . .نيكمتلا ىلإ ةمألا

 ىه له . .هلك ىمالسإإلا ملاعلا ىف مويلا ةمئاقلا ةيمالسإلا ةوحصلا ىلإ دوعنو
 !؟دوعوملا نيكمتلا كلذ ىلإ قيرطلا

 .ملسم هجر خا (۲) .لاحلا ةعيبطم ةيبيلصلا عم قيثولا نواعتلاب )١(

 .ناميلا نب ةفيذح نع دمحأ مامإلا هاور (۳)

OY ۹ 



 . . قيرطلا ىلع رئاشب اهنإ طقف لوقن اغنإ . هب نهكتي نأ رشب عيطتسي ال بيغ كلذ
 ةبالصو اهنايإ قدصو اهدرجتو هلاهصالحخإ ةرحصلا هذه بولق ىف هللا ملع نإف

 : اهلدبيسف الإو . .اهتمهم ءادآ ىلع اهنيعيو اهقيرط اهل موقيسف «اهدوع
 . )4 ہکلاثمآ اونوکی ال مث مکریغ اموق لدبتسی اولوتت نو

 :هردق هللا ذفني لاوحألا عيمج ىفو

 .«اردق ءىش لکل هللا لعج دق .هرمأ غلاب هللا نإ #

 4 $ م

 . . ةيرشبلا ةايح ىف ىرذج ريغت ثدحي ضرألا ىف ةملسملا ةمألل هللا نكي نيحو

 نوكيو سانلا ىلع ةدهاش نوكتل اطسو ةمأ اهلعج ىتلا ةمألا هذهل هللا يركت نم نإ

 نإف .ةمألا هذه لاحب ةطبترم اهلك ةيرشبلا لاوحأ لعج نأ ءاهيلعاديهش لوسرلا
 تناک امک ‹ضرألا عوبر ىلإ اهنم دتييو ‹ ريفا اهمعي ‹ضرألا یف اهل نکمو تدشر

 ةجيتنةملظملا ىطسولا اهنورق نم تجرح نأ دعب اهتضهن ةيادب ىف اهنم دمتست ابوروأ
 تيقش اهبر تيسنو اهنيد نع تدرش نإو . برغملاو قرشملا ىف نيملسملاب اهكاكتحا

 اهل راصو تشفتنا ام مويلا ةيرشبلا مكحت ىتلاةيلهاجل ا ابروأ نإف . ةيرشبلا اهعم تيقشو
 لكو «ءاهتلاسر نع ةيمالسإلا ةمألا راسحنا ةجيتن الإ ضرألا ىف ىغاطلا دوجولا اذه
 ناودعو رامعتسا ةروص ىف ةيمالسإلا ةمألا باسح ىلع ناك دقف ابروأ هتشفتنا شافتنا
 . .نايغطو

 ةيرشبلا ىلع اورطيسو دوهيلا ذفن ةيلهاجلا ابروأ ةايح ىف تدجو ىتلا تارغثلا نمو
 ةدقاحلا ةرطيسلا هذهب اهلك ةيرشبلا ءاقش دادزاو «" ناكملا اله ريغ ىف انيپ امك اهلک
 . ناطيشلا بعش مهبك ريل هللا مهقلخ اريمح مهلك رشبلا ربتعت ىتلا ةنونجللا

 بسح ضرألا ىف هللا اهل نكيو « قحل ا اهمالسإ ىلإ ةيمالسإلا ةمألا دوعت نيحو
 . .ضرألا ىف ةريثك حمالم ريغتت «هدعو قداص

 .[ ۳ ] قالطلا ةروس (۲) . [۳۸] لاغقلا ةروس (1)

 . ٠ ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك ىف (۳)



 «نوسينيد ه . ج ) ربعامك «ةيواهلا ةفاح ىلع ةيرشبلاو ةرم لو مالسإلا ءاج دقل
 ةراضحعلل ساسأک فطاوعلا )هباتک یف

«Emotions as the Basis of Civilization 

 كي ملو «تراهنا دق تناك ةراضحل ا ةماقإ ىلع نيعت تناك ىتلا دئاقعلا نأل . ىضوفلا

 اهؤانب فلكت ىتلا ىربكلا ةيندملا نأ كاذ ذإ ودبي ناكو .اهماقم موقي ام هب دتعی ام مث

 حجرت نأ كشوت ةيرشبلا نأو «لالحنالاو ككفتلا ىلع ةفرشم ةنس فالآ ةعبرأ دوهج

 . ماظن الو نوناق ال ‹ رحانتتو براحتت لئابقلا ذإ ‹ ةيجمهلا نم هيلع تناك ام ىلإ ةيناث

 داحتالا نم الدب رايهنالاو ةقرفلا ىلع لمعت تناكف ةيحيسملا اهتقلخ ىتلا مظنلا امأ

 حنرتت ةفقاو ءهلك ملاعلا ىلإ اهلظ دتما ةعرفتم ةمخض ةرجشك ةيندملا تناكو . ماظنلاو

 لجرلا دلو لماشلا داسفلا اذه رهاظم نو : . بابللا ىتح بطعلا اهيلإ برست دقو

 .'*هعيمج ملاعلا دحو ىذلا

 . .ةرصاعملا ةيلهاجلا ةدايقب ىرخأ ةرم رايهنالاو للحتلا ىلع ةيرشبلا فرشت مويلاو

 عيضت اهنكلو «نيحلاو نيحلا نيب اهنوقلطي ةيلاوتم تاحيص ىف «اهؤالقع » دهشی امك
 . .ةيرشبلا فلت ىتلا ةنونجملا ةماودلا ىف

 .مالسإلا الإ رامدلا نم اهذقني نلو

 مالسإلا قيرط ىف ةدوصرملا ةوادعلا نأ :دحاو قراف عم . .ةرم لوأ ثدح امك امامت
 . .ةرم لوأ تناك امن دشأ مويلا

 رشبلا نم افولأ عفدي ةرضاحل ا اهتمزأ ىف ةيرشبلا هشيعت ىتلا عايضلا نإف كلذ عمو
 اکيرمأو ابوروأ ىف مالسإلا ىف اولخدي نأ صالخل ا قیرط نع نوثشحبي نم ماع لک
 . .ايقيرفأو " ايسآو ايلارتسأو

 ٠ ىقيقح یمالسإ حمتجم یف الشم ‹ةظحللا هذه ىف ارضاح مالسإلا ناك ولو

 تالكشم لكل ىقيقحلا لحلا وه مالسإلاف !نييالم تحبصأ دق فولألا هذه تناكل

 . .ةيرشبلا

 .راحسلا ةدوج دمحأ ةمجرتو « ىلع دمحم ىالوم فيلأت «ديدجلا ىملاعلا ماظئلاو مالسإلا » باتك نع )١(

 .مالسإلا ىف تلحد ةريبك تاعامج مويلا ايروكو نابايلا ىف (۲)

o۲ 



 ىدهلا ىلع ربكتست اهنأ -ةيبرغلا ةراضحللا لظ ىف -مويلا ةيرشبلل ىلوألا ةلكشملا نإ
 سانلا لاومأ لكأي اعشب الوغ ةيبروألا ةسينكلا دي ىلع اهل لثم «نيدلا » نأل «ىنابرلا

 فرصيو ‹ضرألا ريمعت نم مهعنيو ‹ملعلا دايترا نم مهعنيو «مهلوقعو مهحاورأو
 . ١“ ايندلا ةايحلا ذبنب ةرخآلا ىلإ مهمه

 وأ «رشبلا «لوقع » تمكحت نيح «هلك ءاقشلا ءاج ةيئدبملا ةيسيثرلا ةطقللا هذه نمو

 ىف ءاوس ملظلاو لذلا عقوف «ةايحلا جهنم مسر ىف مهتاوهشو مهؤاوهأ ىرحألاب
 وأ ةيعفنلا ةيقالحألا ىف ءاوس .ةيعامجلا وأ ةيدرفلا ىف ءاوس . ةيعويشلا وأ ةيلامسأرلا
 ىقلخلا للحتلاو سنجلا ىضوف نم هيف تدرت اميف ةيرشبلا تدرتو . .ةيقالحأ اللا
 : . ىنابرلا جهنملاو ةينابرلا ةعيرشلا بايغ ىف ىشحولا عارصلاو ىداملا راعسلاو

 . .مالسإلا وه ةيئدبملا ةيسيئرلا ةلكشملا هذه لحي ىذلاو

 يركتب تقولا تاذ ىف ةيرشبلا مركيو «قحلا اهردق ةيهولألا ىطعي ىذلا نيدلا هنأل

 :هللا

 ىلع مهاناضفو «تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقلو #

 . ")  الیضفت انقلخ نم ریثک

 . .ةيفافشو ارونو ةعفرو مهل ايركت لب دابعلل ارهق ةدابعلا لعجي الو
 عفاود تبكي ال هتاذ تقولا ىفو «ىناويحلا اهردك نم سفنلا ىفصي ىذلا نيدلا

 ريدجل ا ىلاعلا اهقفأ ىف لمعت نكلو . تبكت ىكل ال لمعت ىكل هللا اهقلحخ ىتلاا سفنلا

 . «ناسناالاب»

 ميقب الو «ملعلل ةيرطفلاةعزنلاو «ةدابعلل ةيرطفلا ةعزنلا نيب لصفي ال ىذلا نيدلا

 نزاوتيف ءاعم نالمعي «ةرطفلا ةينب ىف ناليصأ نامأوت امهو ةوادعلاو ةموصخلا امهنيب

 . .ناسنإلا نایک

 :اهتاهاجا لك ىف ةيرشبلا ةايحلا هيجوتل ىنابرلا جهنملا ىوحي ىذلا نيدلا وهو
 ىذلا جهنملا . . ةينفلاو ةيقلخلاو ةيحورلاو ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 .' ةرصاعم ةيركف بهاذم » باتك ىف ٠ ةيناملعلا » لصف عجار )١(

 ]¥ ] ءارساالا ةروس (۲)

oY 



 اهحلصي ا ملعأ وهو ةيرشبلا سفنلا قلخ ىذلا . ميكحلا ميلعلا . ريبحلا فيطللا هلزنأ

 . اهئافش ةقيرطبو اهثاودأب ملعأو .اهل حلصي امو
 . .دحاو لنآ ىف ةريثك لماوع نيدلا اذه نع ةيرشبلا دصي ىذلاو

 . لماوعلا هذه نم لماع مالسإإلا هاجت ةيبروألا ةسينكلا اهترشن ىتلا ةبيلصلا حورلا

 .لماوعلا هذه نم لماع مالسوال ةيدوهيلاةوادعلاو

 . لماوعلا نم لماع ةيرشبلا سوفن ىف ةرصاعملا ةيلهاحلا هتثدحأ ىذلا طوبهلاو

 . . لماوعلا نم لماع مالسإلا ةقيقحب لهجلاو

 روصتلا ىف ءاوس مالسإلا ةقيقح نع ديدشلا مهدعبو ‹مويلا نيملسملا عقاو نكلو

 . .مالسإلا نع سانلا دصت ىتلا لماوعلا دشأ نم وهل «كولسلا وأ

 رشن لماوع نم الماع «مالسإلاب نيمزتلملا « لئاوألا نيملسملا كولس ناك امكو

 مالسإلا ىلإ نوبستني نم كولس دجن كلذكف ‹ضرألا نم ةحيسف عوبر ىف مالسإللا

 عيمج ىف فلختلا نم نولمحي ام لكب «مالسإللا نع دصلا لماوع ربكأ نم مويلا

 . تالماعملا عيمج ىف قالخألا ءوسو ‹نيدايملا

 !تاعرتخملاو مولعلا وه برغلا صقني ىذلا سيلفا مالسإللا ىلع ابوروأ

 -هلك ناسنإلا ذحخأي ىذلا حهنملا ۰ .ةايحلل حيحصلا «حهنملا ) وه مهصقني ىذلا اغإ

 ‹ لمعت ةيرشبلا تاقاطلا قلطيو ءهبناوج نمادحاو ابناج ال -هلماکتو هلومش یف

 مهتيلهاج ىف اهوهلآ ىتلا ةموعزملا ةهلآلا لك مهتايح نم اوحيزي نأ مهصقني
 . سنجل ا هلإ .ىداملا جاتنإلا هلإ . لقعلا هلإ . ملعلا هلإ . ةينطولاو ةيموقلا هلإ : ةرصاعللا
 هجهنم اوقبطڀ مث نمو ‹ كيرش الب هدحو هللا اودبعیو . . تاوهشلا هلإ . ىوهلا هلإ

 اهنأل ةيناب ةوق ةيباجيإللا تاقاطلا نم نوكلهي ام لك حبصي ذئدنعو . كيرش الب هدحو

 هللا قيرط نع مهدعبت «مويلا ىه امك ةيدرم ةنتف نوكت الو « ىنابرلا ىدهلاب ةيدتهم
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 ابرق -مث نم -مهديزتو ءانايغط مهديزتف «ضرألا ىف نيكمتلا نم اردق اوققح املك

 وه . .هدحو هللا ةدابع نم دمتسملاو «هدحو هللا ةدابع ىلع مئاقلا حهنملااذهو

 . .هيلإ اهودهيو ةيرشبلل هودهي نأ نوملسملا كلي ىذلا وهو .مالسإلا همدقي ىذلا

 . قيرطلا ىلع مه نوميقتسي نيح

 ةيرشبلل رينت ىتلا ةماقتسالا هذه قيقحت ىلإ لصت نأ ةيمالسإللا ةوحصلا ىف لومأملاو
 . قيرطلا

 ةدوصرملا ةمخضلا تاوادعلا ىلإ رظنلاب «لبق نم انلق امك انپه ادهجاذه نوکی نلو
 نعاهدعبو ءاهنيد ةقيقحب ةمألا لهجو «هيلع ةنلعملا ةيراضلا برحلاو «مالسإإلل
 . . كولسلا وأ روصتلا ىف ءاوس « هتقيقح

 . . تاقوعملا نمريثكب لقثأ انلق امك تارشہملا نكلو

 ىذلا بيرقلا لبقتسملا لئت امك «ةظحللا هذه ىف مئاقلا رضاحلا لثمت تاقوعملا نإ
 . . ةدقاحلا ةينويهصلا ةيبيلصلا دي ىلع نيملسملل كاحي

 ةيرشبلا رظتنيو ةيمالسإللا ةمألا رظتني ىذلا ريبكلا لبقتسملا لثت تارشبملا نكلو
 . كلذك

 زورب ةلالد . . ةيخيراتلا ةلالدلا عم ةيشمتملا ىه اهنأل تاقوحملا نم لقثأ تارشبملاو
 . .رايهنالاب ةيبرغلا ةراضحل- ا هيف نذؤت ىذلا تقولا ىف ةيمالسإإلا ةرحصلا

 تراهنا دق ةيبرخلا ةراضحل ا ال هنأل « بيرقلا لبقتسملا ىفو «مويلا ةمئاق تاقوعملاو

 حقي نیحو ‹ لماكلا اهنايك تلمكتسا دق ةيمالسإإلا ةوحصلا الو ‹لماكلا اهرايهنا

 ىذلا نايكلل ىلوألا تالوجملا ىف ةبلغلا نوكت ةروصلا هذه ىلع نيتوق نيب عارصلا

 نوكي قحلا كلي ىذلا نايكلا نأل . طوقسسلل اليآ ناك نإو ةيداملا ةرقلا بابسأ كله
 . .ءالتبالاو فاعضتسالا ةلحرم ىف دعب لازي ام

 ةلثمن ةوقلا ىلإ فاعضتساألا نم نونمؤملا جرخيو ءاهارجم ةينابرلا ننسلا ىرجت مث

 ديؤيف «هجولاهجو ةيلهاجلا عم ىقتلت « ةبستحم ةرباص ةدهاجم ةبلص ةنمؤم ةدعاق ىف

 : نيكرشملا نم اهفاعضأ ىلع اهرصنيو «ةدهاجملا ةنمؤملا ةئفلا هرصنب هللا
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 ةرفاك ىرخأو هللا ليبس ىف لتاقت ةئف ءاتقتلا نيستشف ىف ةيآ مكل ناك دقل #

 ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ «ءاشي نم هرصنب ديؤي هللاو ء نيعلا ىأر مهيلثم مهنوري
 . ")4 راصب !

 دعي مل هنأل ال . . تاونس لبق لسردنارترب لاق امك ضيبألا لجرلا رود ىهتنا دقو
 نع ازجاع حبصأ هنأل نكلو . . ةيملعلا ةوقلا الو ةيداملا ةوقلا الو ةيركسعلا ةوقلا كلي
 . .ةايحلل اخلاص «اداز » هلك كلذ نم عنصي نأ

 . .مالسإلا وه دازلا كلي ىذلا امنإ

 ىجولونكتلاو ىملعلا مدقتلا حبصي طقف ذئدنعف «مالسإلا ىلإ ةيرشبلا هجنت نيحو

 عفدي ىذلا ىلاحلا هعضو نم الدب «ةدشارلا ةفالخلا ىلع انيعمو «مامألا ىلإ اعفاد
 . .رامدلا ىلإ اهعفدي امك « ىقلخلاو ىسفنلا لالحنالا ىلإ ةيرشبلا

 تقولا ىف «مويلا دوجولا ىلإ ةيمالسإلا ةوحصلا تزربأ ىتلا ةيخيراتلا ةلالدلاو
 ىلإ ريشي ىذلا «بلاغلا هللا ردق ىه « طوبهلا ىلإ ةيبرغلا ةيداملا ةراضحلا هيف ليت ىذلا
 . . لبقتسملا

 . .مالسإال لبقتسملا

 . . خيراتلا ةلالد كلت

 . . ضرألا عقاو ىف ةينابرلا ننسلا ىرجم وه هتقيقح ىف خيراتلاو

 نوک نمو ‹بلاغلا نوكي نمف ءهللا ردق براحت اهلك ةيلهاحلا فت نيحو

 ؟بولغملا

 . ۳ «#ديزع یوق هللا نإ .یلسرو انأ نبلغأل هللا بتک #

 . ) #نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو «هرمآ ىلع بلاغ هللاو #

 )١( نارمع لآ ةروس (۲) . ةقيقلا ىف مهلاثمأ ةثالث اوناك ] ۱۳ [,

 ) )۳ةلداجملا ةروس ]۲١[. )٤( فسوي ةروس ]۲۱[.
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 سرهمفلا

 عروضولا

 eens ةعبارلا ةعبطلا ةمدقم
 Sennen nnn anan ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 ess ديرقلا ليجلا ىلإ ةرظن
 ٤ ةنسلاو باتكلا نم ذحألا ةيدجو ‹ نايإلا قدص

 eure nora هللا ليبس ىف داهجمل ا یدصو

 eres ةيقيقحلا هتروص ىف ةمألا ىنعم قيقحت

 eee ضرألا عقاو ىف ىنابرلا لدعلا قيقحت

 eee rans هللا الإ هلإ ال تایقالحأ

 esses قيثارملاب ءافولا
 ecer ةيمالسأإلا ةيملعلا ةكر حلا

 eee ةيمالسإلا ةيراضحل ا ةك رحل ا

 eer فارحنالا طخ

 eens فارحنالا راثآ

 .a ىدقعلا فلختلا )١(

 ىداصتقالاو ىراضحلاو ىملعلا فلختلا (۲)

 creer یفاقثلاو یرکقلاو یبرحلاو

 ees nnns ىبيلصلا وزغلا ()

neee ane nasan nanos sans ىركفلا وزغلا )٤( 

eserves nneennsnnanmnnnars nane # ® ةيسنرشفلا ةلمحلا رود 



Ve wesanen ميلعستلا حهانم 0 

 VY casera مالعإلا لئاسو «ب»

 WE cranes enan ةأرملا ريرحت ةيضق اج»

VV cece resena بدألاو ركفلا لاجم د٠ 

 VAN oceans ةسايسلا لاجم «ه )

WY cece ةينيدلا ةدايقلا نم ةحاسلا ولخو ةيناملعلا تاماعزلا زورب )١( 

PYP cece ابروأ نم ئدابملاو مظنلا داريتسا 0 

PVE eres. مالسإلا برحل ةيكارتشالا مادختساو ةيركسعلا تابالقنالا )۷( 

PEO eseren ةيمالسإلا ةوحصلا 
EIA sees nenn سانلا ىلع مكحلا ةيضق 

EY ween ةكرحلا جهنم 

EVO sees ةعاطلاو عمسلا 

EVA cece eee senena ةبولطملا ةدايقلا 

EAs cceur ؟ةيلهاجلا سرادملا ىف ملعشن له 

EAE eens » ىلهاجلا عمتجملا » ىف فئاظولا نم دلقن اذام 
CAV oes ؟ ىمالسإلا ماظنلا نساحم ركذب مالسإلا ىف سانلا بغرن له 

CQ cece eee enna فرط تلا 
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